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শ্রীচৈতন্য 
প্রীচৈতগ্যের প্রচারিত প্রেমধর্শমকে গৌড়ীয় বৈষঃব ধর্ম বল! হয়। 

শীচৈতন্তের এই রাগাজগ ভক্তিশ্ধর্মপ্রচারের সময়ে ভারতে ভিন্ন ভিন্ন 

শ্রেণীর বৈষ্ণব ধশ্মমত প্রচলিত ছিল যেমন-- ১। রামাছুজের প্রচারিত 

বৈষ্কব ধশ্মমত। ২। মধ্বাচাধ্যের প্রচারিত ভক্তিধন্মমত ।৩। বল্পভাচার্যোর 

প্রচারিত বৈঞুব মতবাদ | ৪। নিষ্বার্কের প্রচারিত তক্তিতত্ব। €। 

রাগানন্দ হ্বাসীর প্রচারিত রামাইত বৈষ্বমত ইত্যাদি । নিথ্ার্ক ছাড়া 

দক্ষিণাপথেই এই সকল সাধুসস্তের জন্ম হয়। তাহার কলে দক্ষিণাপথই 
বৈষ্ণবধর্শের প্ররুত জন্মভূমি । এই সকল সাধুসস্তের প্রচারিত বৈধবমত 
ছাড়া গ্রাটীন কাল হইতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে আলোয়ার বা আলডার 
সাধক বলিযা এক শ্রেণীর বৈষ্ব তাম্পর্ণী, পয়স্থিনী, কৃষণবেথা ইত্যাদি 

নদীর তীরে বাস করিতেন। ইহার! রাগান্থগা! (শ্রীরুষকে পতিভাবে 

কল্পন! ) ভক্তির দ্বারা লাধন ভজন করিতেন। শ্রীমদৃভাগবত (সন্তবতঃ 

দক্ষিণাপথেই রচি-) গ্রন্থে এ শ্রেণীর মাধকদের উল্লেখ আছে। 

আর্ধ্যানর্তের প্রধান সাধন] ভক্তি-মার্গ মূলক নয়, জ্ঞান-মার্গ-মূলক | 

এই জ্ঞান-মা্গও ক্রমে কতকগুলি বৈদিক আচার-অগ্ুষ্ঠানপালনে 

পর্যবসিত হইয়াছিল । আর্ধাবর্তে সেজন্য যাগধজ্েরই প্রাধান্য ছিল। 

এই আচার-অনুষ্ঠানপর্ধন্থ গতাচগতিক স্মার্ত ধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী 

হ'ন--মহাবীর ও বুদ্ধদেব । ইহারা কর্মমমূলক অহিংসাত্মক নৈতিক ধর্শ 
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আধ্যাবর্তে গ্রচার করেন। ফলে, আর্াবর্তে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরই 
প্রাধান্ ঘটে । এই দুই ধর্ম কম্মমূলক, ভক্তিমূলক নয়। | 

পরে আধ্য।বর্তে বৌদ্ধধর্মের অধ:পতনের পর যে হিন্দুধর্মের 

পুনরুখান হয়, তাহা পৌরাণিক ধর্ম। ইহা ভক্তিমূলক বটে, 

কিন্তু এই ভক্তি সকাম অর্থাৎ এহিক ও পারলৌকিক কাম্য 
বস্তলাভের জন্য বহু দেবদেবীর উপাসনা । 

এই সময়ে এদেশে ইস্লামের প্রাদুর্ভাব হয়। ইসলামের একেশরবাদ 
ও নিষাম ভক্তিনিবেদন প্রচারিত হইলে হিন্দুসমাজে একটা আলোড়ন 
উপস্থিত হয়। তখন এদেশে কতকগুলি সাধুসস্তের আবির্ভাব হয়। 
এই সাধুসন্তগুলির নাম রামানন্দ, নানক, কবীর, দাছু ইত্যাদি। 
ইহারা ইস্লাম ও হিন্দুত্বেরে মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন 
করেন। ইহারা একেশ্বরবাদপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিবাদও 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভক্তিবাদ, প্রধানতঃ এক ভগবানে শাস্ত বা দাস্ত 
ভাবের ভক্তি-__-অর্থাৎ দা যেমন প্রভূকে সেবার মধ্য দিষা ভক্তি করে, 
অক্ষম শাক্তহীন জীব সর্ধবশক্তিমানকে যে ভাবে ভজনা করিতে পারে, 
ইহা সেই প্রকারের ভক্তি-সাধনা। সমগ্র আধ্যাবর্তে এই সকল 
মহাপুরুষের গ্রভাব সঞ্চারিত হয়। ইহার| জাতিভেদ মানিতেন ন|। 

সকল মান্ষই ভগবানের কাছে সমান, মাহ্ষকে দ্বণা করা মহাপাপ, 

শুফ আচার অহ্ুষ্টানে কোন লাভ নাই, তাহাতে কেবল মানুষে মাহ্বষে 
ভেদের ট্রি হয়, মানুষকে কিংবা মুণ্তিপ্রতিমাকে পুজা করিয়। 
কোন লাভ নাই। ইহাদের ধর্মমতে এই সকল সত্যের স্থান হইয়াছিল। 

কষ্ণদান কবিরাজ মাধবেন্ত্র পুরীকেই নিষ্কাম প্রেমধ্দের প্রথম অঙ্কুর 
বলিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন 'ভক্তিরসে আদি মাধযেন্ত 
সথতজধার। ইনি বাৎসল্যভাবের সাধনা প্রবর্তিত করেন। ইহারই 
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শিশ্যাসেবকগণ গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। অদ্বৈতাচার্ধ্য, ঈশ্বরপুরী, 
মাধব মিশ্র, পুগুরীক বিদ্যানিধি, পরমানন্দ, গঙ্গাধর, শ্রীবান 

ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যের অগ্রদূতগণ মাধবেন্দ্র পুরীর প্রভাবেই এদেশে 
বৈষ্বভাবে সাধনভজন করিতেন। মুরারি গ্রপ্ত পরম বৈষ্ণব 

ছিলেন, রামানন্দী সম্প্রদায়ের ভক্ত না হইলেও, রামকেই পৃর্ণব্রক্গ 

বলিয়া ইনি উপাপনা করিতেন। যবন হরিদাস গ্রেমভক্তির, 

পরম সাধক ছিলেন। মোটকথা, বঙ্গদেশে শ্রচৈতন্যের ,প্রেমধার্দের 

বীজবপনের ক্ষেত্র প্রস্ততই ছিল। 

শ্রীচৈতন্ের আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপে জ্ঞানমার্গের অন্ুবর্জী লোকও 

অনেক ছিলেন। নবদ্বীপ ছিল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল । এখানে বেদাস্ত, 

যোগ, সাংখ্য ইত্যাদি দর্শনশাস্তর ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠিত ও পঠিত হইত 

অনেকে মায়াধাদী বৈদাস্তিক ছিলেন। সংসার অসার জানিয়া 

কেহ কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্যাসীও হইতেন। 
শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশে নানা লৌকিক 

ধর্মমতও চলিতেছিল। একশ্রেণীর লোকেরা লৌকিক, পৌরাণিক ও 

বৌদ্ধ দেব-দেবীদের পুজা করিত খুব ঘটা করিয়া। এই 
পূজা ছিল ককটা ভীতিমূলক-__-মনসা, শীতলা, চণ্ডী ইত্যাদি 

দেবীর এবং অন্যান্য বহু দেব-দেবীর পৃজা। আর একশ্রেণীর 

লোক অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের অন্থুনরণ করিত। ইহার! ধর্ম্মরূপী 

বুদ্ধদেবের পূজা! করিত, বৌদ্বতান্ত্রিক মতে নান প্রকার গ্রহ সাধন 
করিত, বৌদ্ধ যোগসিদ্ধ পুরুষদের গুরু বলিয়! মানিত। হা হইতে 
গুরু-পৃজাও দেশে প্রচলিত হইয়াছিল । 

আর এক শ্রেণীর লোক হিন্দু সেনরাজদের প্রবর্তিত নব বৈদ্দিক 
ধর্দেরই অনুরণ করিত । এই ধন্ম ব্রাঙ্মণ্য-প্রধান। ম্মার্ত পথের বর্ণীশ্রমী 
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্রাঙ্মণগণ টবদিক আচার 'অঙ্ুষ্ঠান পালন করিতেন--নিয়শ্রেণীর লোকেরা! 

দূরে দূরে থাকিয়। তাহাদের প্রতি ভক্তি নিবেদনকেই ধর্ম মনে করিত 

এবং তাহাদের আচ।র অনুষ্ঠানের সহায়ত। করিত। 

শ্রচৈতন্টের পূর্বেও এদেশে বৈষ্ণবসাহিত্য রচিত হইয়াছিল। 

শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের পূর্ববে কবি জয়দেব জন্মিয়াছিলেন। ইনি 

পুরীধামে বিবিধ সম্প্রদায়ের বৈষ্কবতার সংসর্গে আসেন। 

মিথিঙ্গার . রাজ। শিবমিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি রাধারুষ্ণের 

রন্দাবন-লীলা অধলগ্গনে পদাবপী রচনা করেন। এই পদাবলী মিথিল। 

অপেক্ষা বঙ্গদেশেই অধিকতর সমাদর লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশেও 

ডু চণ্ডীদাস ভাগবত ও গীতগোবিন্দের অগ্ুসরণে কাব্য রচনা করেন। 

দ্িজচণ্ীীদাসের বহুপদ রাগানুগ! ভক্তিমূলক | কিন্ত শ্রীচেতন্ের আবি- 

ভাবের পূর্বের এইগুলি সাহিত্া-রসপ্রধান বণিয়াই গণ্য হইত বগিয় 

মনে হয়। গ্রীচৈতন্যদ্বেই এই সাহিত্যে প্রেমতক্তিমূলক অভিনব ব্যাখ্যা 

"যোগ করেন। 

প্রীচৈতন্ত ভাবাবেগমূলক প্রেমধর্শ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে 

সর্ধশ্রেণীর ধন্মপিপাস্থু ব্যক্তিগণ তাত] সাগ্রহে গ্রহণ করেন। বান্থদেব 

সার্বভৌম, ্বপদামোদরের মত দিগগজ বৈদান্তিক, নিত্যানন্দ, 

গ্রকাশানন্দের মত তত্ববাদী এন্যাপী, রূপসনাতন্র মত 

মুসলমানস*সর্গে আচাবভ্রষ্ট লক্ষমীলরস্বতীর বরপুত্রগণ, পুগুরীক ও দাস- 

রঘুনাথের ন্যায় বিলাসী ধনিগণ, হরিদাসের মত মুসলমান দরবেশ 

এইরূপ অনেকেই তাহার ধ্মমত গ্রহণ করিয়া তাহার অনুগামী হ'ন। 

শ্িচৈতন্ প্রচার করিলেন--কলিযুগে হবরিনামই পরিণামের গতি, 

হরিনামই মহাযজ্ঞ, অন্য কোন যাগযজ্জের প্রয়োজন নাই । “সর্ব মন্ত্রার 

নাম এই শাস্মর্খ | এছিক ইষ্টসাধনের জন্য দেবদেবীর উপাসনা 
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ধর্ম নয়, ভয়ে ভক্তিও ভক্তি নয়। শরীরের প্রতি নিষ্ধাম প্রেমই 

ধর্ম | এহিক কোন ইষ্ট ত নঘ়ই__পারমাথিক ইষ্ট, এমন কি মুক্তি- 

মোক্ষও প্রার্থনীয় নয়। 

শ্রীরষ্ধের প্রীতির জন্য তপ, দান, ব্রত ইত্যাদি কোনটাই প্রয়োজনীয় 

নম়ু। কেবল চাই প্রেম, _"পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ।” 

ন দাঁনং ন তপোনেজা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। 

প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বিত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ 

নবনাবীর মধ্যে ষে গভীর নিষ্কাম প্রেম এই প্রেম তাহারই ভাগবত 

রূপ, অর্থাৎ রাধারুষ্জের প্রণয়রসের আস্বাদন । 'কঞ্চবিষয়ক প্রেমা 

পরম পুরুষার্থ' । নামকীর্তনের মধ্য দ্রিয়াও এই প্রেমকে আসম্বাদ করা 

যাঁয়। 

শ্ীচেতন্তের মতে উপাশ্য নিরাকার নিবিশেষ ব্রদ্ধ নহেন-তিনি 

ষ়ৈশ্বর্যাময় ভগবান । ষড়েশ্বর্ধ্যপূর্ণানন্দ বিগ্রহ তিনি। ধাহা হইতে 
জীবলোকের উৎপত্তি, ধাহার দ্বারা তাহা জীবিত এবং ধাহাতে তাহা 

লয় প্রাপ্ত হয়_-( যতো বা ইমানি ভূতানি জারস্তে, ধেন জাতানি 

জীবপ্তি ধং প্রায়স্ত্যভিনংবিশস্তি) এই শ্রুতিবাক্া মানিলে তিনি 

নিবিশেষ কিরপে? সচ্চিদানন্দের চিদংশে সংবিৎ, সদংশে সন্ধিনী, 

আনন্দাংশে ভলাদিনী--এই তিন শক্তি বর্তমান। ষড়েশ্বধ্য এই 

চিচ্ছক্তির বিঙ্গাস। অতএব তিনি নিবিশেষ নহেন। 

তিনি মায়াধীশ রূপে ব্রক্ষ, কিন্ত মায়াবশ রূপে জীব। ব্রচ্ম ও জীব 

মূলতঃ এক হইলেও ব্রঙ্গে ও জীবে ভেদ রহিয়াছে । অতএব যাহাকে 

অচিস্তাভেদাভেদবাদদ বলে ্রীচৈতন্ত €েই মতেরই অন্থবর্তা 

ছিলেন । 

যে নৈদান্তিক ভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মানে না--ভাহাতে 
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আর শৃন্যবাদী বৌদ্ধে তফাৎ নাই । শ্রীচৈতন্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন 

বৌদ্ধ বলিতেন। * | 

নিখিশেষের প্রতি ভক্তি সম্ভবে ন!--তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়াই 

ভক্ভিক দ্বারা তাহার উপাসন! সম্ভব । তাহাতে ভক্তিই পরমপুরুযার্থ । 

বেদে যিনি ইন্ত্াদি দেবতা, উপনিষদে ব্রন্ষ, সাংখো পুরুষ, যোগশাস্সে 

পরমাত্মা, শ্লীচৈতন্তের ভক্কিশাস্ত্ে তিনি ড়েশ্বধ্যশালী সচ্চিদাণন্দ 

বিগ্রহ ভগবান্। তিনি নিধিশেষ হইয়াও জীবের উদ্ধারের জন্য সবিশেষ, 

তিনিই ভক্তির দ্বার! উপাশ্য । তিনি অন্ত যাহাই হউন, জীবের পক্ষে 

তিনি সবিশেষ ভগবান্। তন্ববিষ্ঠেষণ করিতে করিতে তাহাকে 

নিবিশেষ ব্রহ্ম এমন কি শুন্যে পরিণত করা যায়, কিন্ত তাহা বুদ্ধির 

অধ্যবসার মাত্র, তাহাতে জীবের কল্যাণ নাই। ইহাকে পণ্ডিতের] 

বলেন, জ্ঞানযার্গ, এই জ্ঞানমার্গের সাধনাতেও মুক্কি মিপিতে পারে। 

কিন্তু তাহার চেয়ে ঢের বড যে ভক্তির অলৌকিক রসাম্বাদ, তাহা এ 

ক্ষ সার্বভৌমের সহিত বিচারে শ্রীচৈতন্ত নিজের দশনিক তত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 

সৎ-ট২ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ । তিন অংশে চিচ্ছ্ড হয় তিনরূপ॥ 

আনন্দাংশে হল।দিনী সদংশে সদ্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥ 

ষড় বিধ এশখফ্য প্রভুর চিচ্ছক্কি-বিলান। হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ 

“স ঈশো! যন্ঘশে মায়! স জীবে যন্তয়প্দিত” এই শ্রুতিবাক্যে গ্রতিপা দিত হইয়াছে-_ 

বাহার বশে মায়! তিনি ঈশ্বর, আর মায়ার বশই দীব। 

গীতাশাস্ত্রে গীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীব অভেদ কর ঈখরের সনে ॥ 

ঈশ্বরের বিগ্রহ নচ্চিদানন্দাকীর । সে খিগ্রহ কহ সন্বগুণের বিকার ॥ 

প্ীবিগ্রহ যে মানে ন| মেইত নাস্তিক । বৌদ্ধরা! বেদ মানে ন1 বলিয়! নাস্তিক আর 

তুমি বেদা শরয়ী হইয়াও নাস্তিক । তোমার বিবর্তবাদ কল্পন। মাত্র । : 
মণি যৈছে অবিকৃতে ওসবে হেনভার। জগক্রপ হয় ঈশ্বর তথু অবিকার ॥ 
জগ্ধৎ মিথ্য। নয়, নগ্বর মাত্র। লীবদেহে পরমাত্ববুদ্ধি মিথ্যা ॥ 
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পথে নাই। তুক্তিম্পৃহা' থাকিলেও যেমন-_সুক্তিষ্পৃহা থাকিলেও 
তেমনি উহা! পাওয়। যায় ন। 

কবিরাজ গোস্বামী এ বিষয়ে একটি উপমা দিয়াছেন---কোন সর্বাজ 
আসিয়া কোন দরিজ্রকে যদি বলেন, “তোমার পিতা গ্রচুর ধন মাটিতে 
পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছে --খুঁজিয়া দেখ । তাহা হইলে দপ্িদ্রের কোন 
লাভ হয় না, সে সার] জীবন মাটি খুঁড়িদ্ধাই যরে। কিন্তু তিনি যদি 
কোথায় সে ধন আছে তাহ। বলিয়া দেন, তাহা হইলে দরিদ্র সেই পিত্বৃ- 
ধন পাইতে পারে । জ্ঞানমার্গের সাঁধকরা! ভগবানের স্বরূপ ও অস্তিত্ 
সম্বন্ধে জ্ঞানই দিতে পারেন, কিন্তু কেমন করিয়া তাহাকে পাওয়া 
যাইবে তাহার নির্দেশ দিতে পারেন না। ধন্মপিপাঙ্গ নানা পথে 

ঘুরিয়া মরে । ভক্তিপথের মাধকই বলিতে পারেন--ইহাই একযাজ্ম পথ 
যে পথে তাহাকে পাওয়া যাইবে--নান্তঃ পন্থা বিদ্তে অমনায়। 
ভক্কিপথে মুক্তি প্রার্থনীয় নয়। মুক্তির জন্য যে ভক্তি তাহাও সকাম 
ভক্তি। নিষ্কাম ভক্তিতে কি তবে মুক্তি হয় না? মুক্তি আপনা 
হইতেই আলে। 

“প্রেমে কুষ্কান্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়।” 

বাঙ্গালী পরধর্থের প্রতি অসহিষ্ণু ছিল। উচ্চখেণীর হিন্দুর নিল 
শ্রেণীর লোকদের স্বণা করিত, তাহাদের ধর্মে অধিকার স্বীকার 

করিত না। শ্রীচৈতন্ত ষে উদার ধর্ম প্রচার করিলেন--তাহাতে জান্যা- 

ভিমানের স্থান থাফিল না। আচগ্ডাল সকলেরই এই ধর্শে 'সধিকার 
জন্মিল। অভিমান ও অসহিষ্ণতাই মহাপাপ--সেক্জগ্ত তিনি 'তরোবিব 
সহিষ্ণ' ও 'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে বলিয়াছেন, অমানীকেও মান দিতে 
ধলিয়াছেন। বৌদ্ধ জৈনদের অহিংসার বাণীও এই ধর্পের অঙ্গীভৃত 

হইয়াছে । তাই নামে রুচির সঙ্গে জীবে দয়ারও যোগ হইঘ়াছে। 
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শ্রীচৈতন্তদেব শিক্ষা (দিলেন-_ “অন্ত দেব, অন্য শান্স নিন্দা না করিবে ।” 
এই উদ্দার ধর্শমতে পরধর্খের প্রতি অনহিষুততার স্থান নাই ! 

বৈষ্ণব সাহিতো উল্লিখিত হইয়াছে_-কোথাও শ্রীচৈতন্য তর্কের 
হবার! দিগগজ পণ্ডিতদের পরান্ত করিয়া স্বধর্ে আনয়ন করিতেছেন 

কোথাও তিনি এ ধা-বিভূতি দেখাইয়া অবিশ্বাসী বৈদাস্তিক বা! বিরুদ্ধ- 

বাদীদের পদানত করিতেছেন । প্রকৃত পক্ষে তীহার ভাবাবেশময় জীবনে 

প্রেমভক্তির অপূর্ব প্রকাশ দেখিঘ়াই সকলে তাহার চরণে আশ্রয় 

লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গোপীনাথ আচাধ্য সার্বভৌমকে এই 

কথাই বলিয়াছেন-_ 

ইহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ। মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাও তার দর্শন ॥ 
তবুও ঈশ্বরজ্ঞান হয় না তোমার | ঈশ্বরের মায়ায় করে এই ব্যবহার ॥ 

শ্কষ্ণের ভাবে অহনুক্ষণ আবিষ্ট থাকার ফলে তাহার মনে 

হইত, তিনি নিজেই ভ্ীক্ঃ। “অন্ুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে” 

নিমাই নিজেই ভাবাবেশে মাধাই হইয়া যাইতেন। এঁতিহাসিকদের 
মতি সম্ভবতঃ ইহা হইতেই সকলে তাহাকে শ্রীকষধের অবতার 

বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীচৈতন্যও ভাবাবিষ্ট অবস্থায় নিজেকে 

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিতেন--আবার 'বাহ্ৃজ্ঞান, লাভ করিয়' 
নিজেকে কেবল ভক্ত বলিয়াই জানিতেন ও জানাইতেন। তখন কেহ 

তাহাকে শ্রীরষ্ণ বলিয়া! পূজা! করিপে তিনি বিরক্ত হইতেন। তাহা 
ছাড়া, এদেশে অসামান্ত ভক্ত হইলেই তাহাকে ভগবানের অবতার 
বলিয়া মনে করার একটা 'প্রবণতাও ছিল! নিত্যানন্দ অনস্তদের 

বলভত্রের এবং অদ্বৈত মহাবিষণ ও মহাদেবেব অবতার বলিয়। গণ্য 
হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দের মৃতিও পূজিত হয়। 
আজিও. অসামান্ত ভক্তদের ভগবান বলিয়] পূজা করার পদ্ধতি. 
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চলে। এ যুগে শ্রীরামক্ধকেও ভগবানের অবত্তার মনে করা ইয়। 

শ্রীচৈতশ্দেবকে ভগবানের অবতার বলিয়! মনে করিম ভক্তিসাধক 

ও ধর্পপান্ধদের অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইলেন-কিস্ক অনেকে 

আবার বিরোধিতা করিতেও লাগিল। বর্গদেশ তখন মুসলমানের 

অধিকারে । তাহার প্রতি সথলতান হোসেন শা'র ভক্তি ছিল, তবু 

মুসলমানের অধিকৃত দেশে এই প্রেমপন্ধ গ্রচারের পদে পদে বাধা ঘটিতে 

পারে,_এই আশঙ্কায় হয়ত তিনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়! পুরীধামে 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িয্যা তখনও স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। 

তাহ] ছাড়া, রাজা ও রাজপুরুষগণ এ ধর্মগ্রহণ করিলে সহজে দেশের 

মধ্যে এ ধর্ম প্রচারিত হইবে। পুরী তখন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈঞ্চবতীর্থ-_- 

জগম্নাথদেবের মন্দির সেখানে, সর্ধশ্রেণীর বৈষ্বর্দের মঠ ও আশ্রম 
সেখানে বর্তমান ছিল। পুরীতে থাকিলে বৈষ্বতার জন্ম-ভূমি 

দক্ষিণাপথের নাধুসন্তগণের সঙ্গে সংষে।গ ঘটিবে। এসব কথা তাহার 
মনে থাকিতে পারে । 

বঙ্গদেশে ধর্ম প্রচারের ভার তিনি তাহার শিষ্যসেবক ও পার্ধদগণের 

উপরই ন্যন্ত করিয়াছিলেন । অদৈত বঙ্গদেশেই ছিলেন, পুরী হইতে 

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বজদেশে পাঠাইয়া দেন এই উদ্দেশ্টে। নিত্যানন্দ 

সন্ন্যাসী ছিলেন-_ প্রভুর আজ্ঞায় তিনি গাহ্স্থ্যাশ্রমে ফিরিয়া! প্রৌঢবয়সে 
সংসাবী হ'ন। গৃহস্থগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্ম গুরুকে গৃহস্থ হওয়ার 

প্রয়োজন- এই ঘত্য তিনি বোধহয় পরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

পুরীতে অবস্থানকালে পুরীর রাজমন্ত্রী দক্ষিণাপথের বিগ্ানগরবাণী 
রায় রামানন্দের সঙ্গে তাহার মৈত্রী হয়। এই মৈত্রীর ফলে মঙ্থাপ্রভৃব 
ধন্মজীবনে একট! পরিবর্তন ঘটে। নবদ্বীপ-লীল্লায় তিনি শ্রীকের 

ভাবে আবিষ্ট হইতেন-- রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের ফলে এবং 
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দক্ষিণাপথের রাগাহুগ ভক্কিমার্গের সহিত পরিচয়ের ফলে তিনি রাধা 

ভাবে আবিষ্ট হইলেন। ভক্তগণ তাহার জীবনে শ্রীরুঞ্চ ও রাধা 

উভয়ভাবের সমাবেশ ও আবেশ দেখিয়া তাহাকে রাধা ও কষ্জের 

মিলিত লীলাবতার বলিয়া আখ্য। দিয়াছেন। 

শ্রীচৈতন্তদেব পুরী হইতে দক্ষিণাপথ-ভ্রমণে যাত্রা করেন। ইহা ঠিক 
ধন্মপ্রচারের জন্য নয়--দক্ষিণাপখের বৈষ্ণবশ্রক্তগণের বিশেষতঃ 

আলোয়ার সাধকগণের সহিত ভাবের আঘানপ্রপানের জন্যই প্রধানতঃ 

তাহার এই পরিক্রমা । নৈষ্ণব গ্রন্থাদির সন্ধানও তাহার উদ্দেশ্টা ছিল। 

রামানন্দের সহিত সাক্ষাতে তিনি যে রসের আম্বাদ পাইয়াছিলেন-_ 

তাহারই পূর্ণাম্বাদ লাভ করাও হয়ত তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 

পুরীর রাঙ্গা প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুর ভক্তয়েবক হইলেন। মন্ত্রী 

রায় রামানন্দ ত তাহার পরম ভক্ত ছিলেনই । সমগ্র উড়িস্ায় গৌড়ীয় 

ধন্ম প্রচারের গ্দে এই যোগাযোগেরও সম্পর্ক আছে। 

সন্ত্রাট, সেকেন্দার লোদীর অত্যাচারে মথুবামগুলে তীর্থযাত্রা বন্ধ 

হইয়া গিয়াছিল--বৃন্দাবনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইরাছ্িল। বৃন্দাবন শত্যই বন 

হ₹ইয়াই ছিল। এই বৃন্দাবনকে আবিষ্কার করিবার জন্য ম্হাপ্রত্ 
প্রথমে ভূগর্ত ও লোকনাথ স্বামীকে পরে রূপ ও মনাতনকে তীর্থ 
উদ্ধারের জন্ত প্রেরণ করেন। বূপসনাতন ও তাহার সহযোগী ভক্তগণ 

রন্দাবনকে আবার বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত করেন । বৃন্দাবন সমগ্র আধ্যা- 
বর্তে গৌড়ীয় বৈঞ্ণবধশ্মের কেন্দ্রস্থল হগ। উঠিল। বৃন্দাবনকে কেন্দ্র 
করিয়া উীঢচতন্তের প্রেমবর্ম সমগ্র আর্ধযাবর্তে প্রচারিত হইয়াছে। 
শচৈতগ্গ্েবের জীবৎকালে এবং তাহার তিরোঁধানের পর দলে দলে 
বাঙাপী বৈষ্কবসাধকগণ বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
সাহাদের দ্বারাই বাক্ষালীর সংস্কতিও আর্ব্যাবর্ধে প্রচারিত হইয়াছে । 
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বঙ্গদেশে নিত্যানন্দই প্রধান প্রচারক | তাহারই প্রয়াসে বঙ্গের 
নিয়শেণীর উপেক্ষিত হিন্দুগণ বৈষ্ণবধর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুগণেরও অশ্িকাংশ এই ধন্শমত' গ্রহণ করিয়াছিল । বৈধব 

গোম্বামিগণ এই ধর্মমন্ত্রে আজিও দীক্ষা্দান করেন আসামে শক্গরদেব 

ও মাধবদেব নামে ছুই বৈষ্ণব ধর্মগুরু বৈষ্ণবধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 

আসামের মণিপুরে কিন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধশ্ম গ্রচলিত। বাকি অংশে যে 

বৈষ্বধন্ম চলিতেছে তাহাও গৌড়ীয় বৈষ্বধর্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত। 

শ্রীচৈতন্তের অপূর্ব্ব ভাবাবেগময় জীবন, তাহার সাধন! ও বাণী 
বাংল। সাহিত্যকে অপূর্ব রূপ দান করিয়াছে । পরাধীন দেশের ত 

কথাই নাই, কোন স্বাধীন দেশে কোন ধর্মগুরু, কোন জাতির অনৃষ্ট- 
বিধাত| দিগ বিজয়ী বীর ব1 সাম্রাঙ্য-প্রতিষ্ঠাতা বাংলার এই দরিঝ্ ব্রাহ্মণ 

সস্তানের মত নাহিত্য সৃষ্টির এমন উজ্জিতা প্রেরণা দান করিতে পারেন 

নাই। প্রাটীন বঙ্গ-সাহিন্্য বলিতে প্রধানতঃ বৈষ্ঞব-সাহিত্যকেই 

বুঝায়। পৃথিবীর যেমন তিনভাগ জল, প্রাচীন বজ-সাহিত্যের তিনভাগ 

তেমনি রাধা এবং 'রাধাভাব-ছ্যতি-শবলিত' গৌরাঙ্গস্ন্দরের প্রেমাশ্রু- 

জল । ইহার ছুইটি ধার । একটি ধারায় শ্রীচৈতন্ত ও তাহার সহচর ও 

অনুবর্তীদের জীবন ও সাধনার কথা বাণীরূপ লাভ করিয়াছে । অন্ত 

ধারার নাম 'পদাবলীসাহিত্য*'। এই পদাবলী সাহিত্যের দুইটি শাখা। 

একটি শাখা গৌরাঁজদেবের জীবনের লীলামাধুধ্য অবলম্বন করিয়া রচিত-_ 
অর একটি শাখা চৈতন্ত-গ্রবন্তিত রসাদর্শে বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে 

রচিত। শ্ীচৈতগ্ঠের প্রভাবে আবিষ্ট কবিগণের মধ্যে-গোবিন্দদাস, 
জ্ঞানদ।স, বলরাম দান, নরহরি, নরোত্তম,। তোচনদাস, বাহুদেব 

ঘোষ, কুষ্দাস কবিরাজ, বৃন্দাবনদাস, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ, উদ্ধব 

দ্রাল, যছ্ুনন্দন, রার়শেখর, কবিরঞ্ন ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে 
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উল্লেখযোগ্য । টচৈতন্তের প্রেমধর্শ বঙ্গসাহিত্যে যে রসের বন্তা 

আনিয়াছিল তত্তব উর্বরতা আজি নষ্ট হয় নাই। 

প্রীচেতন্থের প্রভাবে এদেশে ত্রান্মণ্য প্রভাব মন্দীভূত হয়। সমাজে 

কেবল ব্রান্ধণরাই শ্রদ্ধেয় থাকিলেন ন।, ব্রাহ্মণেতর টৈষ্বরাও শ্রদ্ধেয় 

হইলেন। এমন কি ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৌদ্ধযুগের শ্রমণভিক্ষুদের মত 
বৈষ্বদের সেবাও গৃহীর ধর বলিয়া গণা হইল। হরিভকিপবায়ণ 

শৃ্রদের ব্রাহ্মণরাঁও ভক্তি করিতে লাগিলেন । 

ত্রাহ্গণেতর জাতির ভক্তবৈষ্ণবরাঁও গুরুর মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন 

--উচ্চবর্ণের লোকের! তাহাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। দেশে 

জাত্যভিমানের তীব্রতা অনেকটা হাস পাইল । অস্পৃশ্য বলিয়া নিয়- 

শ্রেণীর লোকে আব পূর্বের মত দ্বণিত হইত না। দেশে সঙ্গীতের 
ছার| উপাসন। প্রবর্তিত হইল। তাহাতে সঙ্গীতকলার৪ চরম উৎকর্ষ 

সাধিত ভূঈল। নামসংকীর্রুন ও পদীবলী-কীর্ঘন ধর্মের একটি বিশিষ্ট 

অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল। হিন্দুর বহু জানে বিশেষতঃ অস্ত, 
শ্রান্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে নামকীতর্ন অপরিহাধা অঙ্গ হয়া উঠিল। 
বৎসরের নানা তিথিতে নানা উপলক্ষে বঙ্গদেশে গ্রামে গ্রামে নগর- 
সংকীন্তন প্রবস্তিত হইল-_-আজিও সে প্রথা চলিতেছে । আপামর 

সাধারণ দকলেরই ষে এই ধর্শে সমান অধিক'র--নগর-সংকীপ্তনের দ্বার! 
তাহা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আজিও ত্রাঙ্গণ হইতে চগ্ডাল পর্যন্ত সকলেই 
এই নগবকীর্তনে যোগ দিয়া এককণে প্রীহরির নাম-কীর্ভন করিয়া থাকে 
_-জাতিভেদের কথা এই সমবেত উপাসনায় সকলে ভুলিয়া ঘায়--কীর্তন 
গামকদের চরসপাতে পবিত্র পথের ধুলি ব্রাঙ্গবাদি সকল জাতির লোক 
.ভক্তিভরে মাথায় তুলিয়। লয়। 

গৃহে গৃহে তুলসীমঞ্চ বৈষ্ুবতার চিহ্ন বহন করিতেছে । রাগ, 
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দোল, ঝুলন, রথধাত্র। ইত্যাদি উতনবের ঘট] শ্রীচৈতন্তের পর বাড়িয়া 

গিয়াছে । দাস্ত-বাহসল্যময়ী দেবসেবার সঙ্গে অতিথিসেবা, অল্পকূট, 
অনাথ আতুরদের অন্পদান ইত্যাদি সদনুষ্ঠান সংযুক্ত হইয়াছে । 

নিত্যানন্দ প্রভু ষে অভিনব বৈষ্ণবসমাজ গঠন করেন--তাহাঁতে 
জাতিভেদ ছিল না--নকল জাতির লোকই সে সমাঙ্জে প্রবেশ করিতে 

পারত । ফলে, বৈষ্কবজাতি বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জাতিরই সৃষ্টি হইয়াছে | 
এই জাতির বৃত্তি, গৃহে গৃহে হরিনাম শুনাইয়া ভিক্ষা । নিত্যানন্দ ষে 
স্বজাতির সমধয়ে বাঙ্গালী জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করিতে 

চাহিয়াছিলেন--তীাহার নে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। 

কালক্রমে বৈষ্বসমাজের অধঃপতন হইল। গোস্বামী গুরুগণ 

অভিনব আভিঙ্জাত্যের স্থপতি করিলেন। যেখানে ত্রাঙ্ষণত্বের সঙ্গে 

গোস্বামিত্বের সংযোগ হইল--সেখানে আভিজাত্যের অহ্মিক। ছ্বিগুণিত 

হইল। ইহা অর্থ ও ভোগ্যবস্তর আহরণের অভিনব পন্থায় পধ্যবমিত 

হইল। বৈজ্ধগুরুগণ ভেগবিলাসী হইয়া পড়িলেন। বৈষবের 

আখড়াগুলি নৈতিক অধংপতনের আস্তানা হইয়া উঠিল। টবঞ্ণব- 

তীর্থগুলিতেও নানাবিধ পাপ প্রবেশ করিল। হরিমংকীর্ভন, শ্রীমদ্- 
ভাগবতের ব্যাখ্যা, রাধার ও চৈতগ্তদ্দেবের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবমন্ত্ে 

দীক্ষা দান ইত্যাদি অভিনব ব্যবসায়ের মূলধন হইয়া উঠিল। বনু লোকই 
গুরুগিরির নামে এবং দেবালয়কে আশ্রয় করিয়া অকর্মণ্য জীবন যাপন 

করিতে লাগিল। ফলে বৈষ্ণবতা অধংপতিত হইয়া দেশের কশ্বো্যম 

শ্রমশক্তি, পৌরুষ, তেজস্থিতা ও ম্বাবলম্বন-প্রবৃত্তিকে বুল পরিমাণে 
মন্দীভূত ও ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে। 

বেশিদিন পরে নয়, জয়ানন্দের চৈতন্য মন্ষলেই অধঃপতনের সুত্র 
পাতের আভাস ইঙ্গিত দেওয়। আছে। 



দাক্ষিণাত্য বৈষবধর্্ম ও গৌড়ীয় 
বৈষ্বধর্্ম ক 

ভক্তিমার্গীয় মাধনার লীলাতৃমি দর্ষিণাপথে । আরধ্যাবর্তের আর্ধ্াগণ 
জানমার্গ ও কর্মমার্গেরই পক্ষপাতী ছিলেন। বৈদিক ধশ্মের প্রভাবে 

আর্ধ্যাবর্তে স্মার্তধন্মেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। কর্মকাণ্ড প্রবল হইয়া 

ক্রমে জ্ঞানকাগুকেও গ্রাস করিয়াছিল। আধ্যাবর্তের ধন্ম ক্রমে ষাগ- 

ষজ্ঞ, বৈদিক অনুষ্ঠান ও বহু দেবদেবীর শান্ত্রসম্মত উপাপনায় পর্যবসিত 

হইয়াছিল বলিয়! মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে বৈদ্দিক কর্মকাণ্ড 
নিশ্রভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু নূতন কর্মকাণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
দশশীলসম্মত নৈতিক স্দাচরণই বৌদ্ধমতের ধর্মসাধনা বলিয়৷ গণ্য 

হইয়াছিল। বৌদ্ধধন্মের অধঃপতনে নানাগ্রকার অস্ত্রের সষ্টি হইয়াছিল। 
কঠোর সাধন! ও নানাপ্রকার আত্মনিগ্রহের দ্বারা অলৌকিক শক্তি 

লাভ করিবার জন্য যে মকল যোগীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং 

তন্জারা সিদ্ধি লাভও করিতেন-তাহারাই সাধারণ লোকের 

উপান্য ও গুরু হইয়।৷ উঠিয়াছিলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধমতের প্রভাবে 
একপ্রকার তান্ত্রিক সহজিয়! সাধক সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হইরাছিল। 

ইহারা সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্শাজীবনের ' সর্বপ্রকার সংস্কার 
ইইতে মুক্তি লাভকেই নির্বাণলাভের উপায় ও সইজ আনন্দ উপভোগকে 
মুক্তিজনিত মহানুখবাদে পূর্বাভাস বলিয়া ঘোষণা করিতেন। প্রাচীন 

* এই প্রবন্ধ রচনায় মন্ মধহুদন তন্ববাচস্পতি সংকলিত গৌড়ীয় বৈফব ইতিহাস 
হইতে নে কিছু কিছু সহায়তা গাইযাছি। ভজ্জস্ত খণ স্বীকার করিতেছি-_লেখক | 
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বঙ্গ সাহিত্য এবং অর্ধাচীন সংস্কৃত সাহিতা ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত 

হইয়াছিল। | ও 
দক্ষিণাপথে জ্ঞানমার্গের যে প্রাধান্য হয় নাই তাহা নহে--ন্বয়ং 

শঙ্করাচাধ্যইত দক্ষিণাপথে জন্বিয়াছিলেন। বৈদিক: আচার অন্থুষ্ঠানও 

দক্ষিণাপথে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আজিও সে দেশে ম্মার্ত 

ও শাক্ত, শৈব ও পঞ্চোপাসক লোকের অভাব নাই। তামিল নাইডু 

ত্রাহ্মণর] আজিও অক্ষরে অক্ষরে বৈদিক কশ্মকাগড অনুসরণ করেন। 

বৌদ্প্রভাব দক্ষিণাপথে পূর্ণরূপে আপতিত হয় নাই। দক্ষিণাপথে সকল 
প্রকার ধর্মসাধনাই অবাধ প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত 

সাধনাকে ছাড়াইয়া মাথ! তুলিয়া উঠিয়াছে ভক্তিধর্ম | ষে শ্রীমদ্ভাগবত- 
গ্রন্থ ভক্তিধর্মের বেদ-_তাহা দক্ষিণাপথেই রূচিত বলিয়া আধুনিক 

পণ্ডিতগণ অন্থমান করেন। 

জ্ঞানমার্গ যেমন আধ্যদের নিজন্ব, ভক্তিমার্গ তেমনি ভ্রাবিড়জাতির 

নিজস্ব মৃখ্য পথ। কালক্রমে আর্ধ্যগণ দ্রাবিড়-ভক্তিধন্মের দ্বারা ও 

ভ্রাবিড়গণ আধ্যগণের জ্ঞানধর্মের দ্বার] অল্পবিস্তর প্রভাবিত হইয়াছেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড়জাতির মধ্যে 

আলোয়ার নামক একশ্রেণীর সাধক জন্মিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে 

যে রাগান্ুগ বৈষধাবসাধকদের : উল্লেখ আছে-_তীহারাই, ইহার] । 

ইহারা কেবল ভক্তিমার্গের সাধক-মাত্র' ছিলেন না, ইহার! 

ভক্তিরসকে মধুর বা উজ্জল রসে পরিণত ' করিয়া ভক্তিমার্গের 

চরম লক্ষ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। . শ্রীচৈতষ্দেব যে মধুর 
ভাবের সাধনা গৌড়বঙ্গে প্রচার করিয়াছেন-_ ইহারা অতি 

গ্রাটীনকালেই তাহা অধিগত করিয়াছিলেন। তামিল ভাষায় ইহাদের 

যে রসসাহিত্য আছে--তাহা পাঠে দেখা যায় ই'হার। অরক্গকে শ্রীকষ্ক 
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জীবাত্মাকে নায়িকা রূপে কল্পনা করিয়! মধুররসের সাধনার পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়া গিয়ছেন। ইহাদের সাহিত্য তামিল-ভাষায় রচিত বলিম! 

আধ্যাবর্তে তাহার সন্ধান কেহ জানিতনা। ইহারা যে সময়ে 
'আবিভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে দক্ষিণাপথে বৈদিক ম্মার্ভধর্মের বড়ই 
গ্রভাব--ত্রাঙ্ষণগণের মধ্যে অনেককেই শৈব। ইহারা শীচ দ্রাবিড় 

জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় ক্রাঙ্ষণাসমাজ 

ইহাদের ধন গ্রহণ করেন নাই--কিন্ত অব্রাদ্ষণ্াসমাজ ই'হাদ্দিগকে 

অবতার বলিয়া মনে করিম্া এ ধর্মমত অনুসরণ 

করিয়াছিল । 

ব্রাঙ্মণ্যসমাজ এই রনসাঁধনাব ধর্ম গ্রহণ ন। করিনেও ত্রাহ্মণা- 

নমাজের উপর ইহাদের প্রভাব-সম্পাত হইরাছিল। বেদবেদাস্তের সহিত 
ভক্তিনাধন!র সামগ্রন্ত-সাধন দ্রাবিড়ী ত্রাঙ্ষণদের মধ্যে আরম্ত হইয়া 

গিয়াছিল। অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তিধর্শবের সামঞগ্রশ্ত-মিলনেই 
শ্রীমদ্ভাগবতের স্থট্টি। আলোয়ারদের তামিল ভাষায় রচিত রস- 
সাহিত্য সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত আডিজ্াত্য লাভ 
করিয়। ব্রাধণ্য সমাজেও সমাদৃত হইয়াছিল । 

এ আলোগার সাধকগণের মধ্যে শঠকোপ ছিলেন অগ্রগণা | 
পঞ্চরাত্র অথবা! ভাগবত সম্প্রদায়ের শ্ীরগ্গাচাধ্য বা নাথমুনি নামে একজন 

সাধক খৃষ্টীয় নবম শান্দীর শেষভাগে ত্রিচিনপল্লীর নিকটে ধর্প্রচার 
করিতেন। ইনিই শঠকোপের ভক্দিবসাত্বক রচনায় বিমুগ্ধ হইয়া 
আলোয়ার সাদকদের সমস্ত রচন1 সংগৃহ করেন,--শঠকোপের বৈষব- 
দর্শন বা 'ভ্রাবিড়বেদকে আর্ালমাজে প্রচার করেন এবং ইহারিই 
চেষ্টাতেই আলোয়ারদের স্তোতরাবলী শ্রীবঙ্গমে শ্রীমুদ্তির সম্মুখে আবৃত্ত ও 
গীত হইতে থাকে । এই নাথমুনির পুক্ত ঈশ্বর মুনি- ঈশ্বরমূনির পুত 
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যামুনাচার্ধ্য । ইনি দক্ষিণাপথে বৈষ্ণবসিক্ধাস্ত প্রচার করেল। 
এই ধামুনাচার্য্ের শিক্ক শ্রাসম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামানুজ। 

এই যাষুনাচাধ্যই শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিষ্জা ভগবানের 

চিদ্বিগ্রহত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। যাষুনাচাধ্য হইতেই বিশিষ্টাছৈতবাদের 
উতৎপত্তি। ইহার উপর আলোয়ার সাধকগণের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। 
সেজন্ত ইনি কেবল বৈধী ভক্তি নয়__রাগানুগ! ভক্কিনও প্রচারক 
ছিলেন । শ্রীচৈ তন্যদেবের ভক্তিধন্ের নহিত ইহার মিল ছিল বলিগ্াই কূপ 

গোস্বামী ভক্তিরসামুতপিন্ধুতে, জীবগোস্বামী ঘট্সন্দর্তে এবং কুযঃদাস 

কবিরাজ শ্রীচৈতগ্যচরিতামৃতে তাহার স্তোত্রাবলী হইতে স্ব স্ব রসধর্শের 

পোষকত!র জন্য শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

রামানুজ একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মান্্াজের চেক্গপৎ 

জেলায় শৈবত্রাহ্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামান্জ শৈব 

ত্রাঙ্মণ্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদাস্তিক পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের 

নিকট বেদাস্ত অধ্যয়ন করেন। কিস্ত তিনি মায়াবাদে আস্থা 

রাখিতে পারেন নাই। কেবল তিনি বৈষ্ঞব যামুনাচাধ্যের 

শিষ্প ছিলেন বলিয়া নয়--তাহার গুরুভাই কাক্ষীপূর্ণের পূর্ণ প্রভাবও 

তাহার উপর পড়িয়াছিল। এই কাঞ্ধীপূর্ণ হীন ভ্রাবিড়বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া মে স্ময়ে বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিয়া" 
ছিলেন। ইহ! ছাড়া, শঠকোপের রচিত শঠারিস্থত্র তাহার ধর্দমমতের 
আমুল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিল। 

শঙ্করের ব্রহ্ষকে রামান্থজ ভক্তের ভগবান করিয়া তৃলিলেন। 
তাহার প্রবন্তিত সপ্রদায়ের নাম শ্ত্রীসম্প্রদায়। তাহার রচিত 
বেদাস্তভাষোর নাম শ্প্রীভাস্ত। এই শ্রীভান্তে তিনি অপ্রাকৃত 
রূপগুণযুক্ত অদ্বৈত ঈশ্বরকেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিদানম্বরূপ 
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স্বীকার করেন। তাহার দার্শনিক মতকে তাই বিশিষ্টাত্বৈতবাদদ বলে। 

বেদাস্তের সহিত ভক্তিধর্মের সমন্বয় করিয়া তিনি বিষুকেই পরমেশ্বর 
বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীভাঙ্বে িনি শঙ্করের মায়াবাদ, বৌ 

ও গ্রনধণ্মমতের খণ্ডন করিধাছেন। পঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের বৈষবগণ এই 

ধশ্মমত গ্রহণ করিলেন এবং অনেক শৈব ও বৌদ্ধ তাহার মতানুবত্তী 

হইলেন। 

রামানূজসম্প্রদ!য়ের দুইটি শাখ।, একটি শাখা! আচারী-_খ্ৰার 

একটি বামানন্দী। মাচারী সম্প্রদায় বর্ণাশমী-স্মার্তমতের সহিত 

বৈষ্ণবমতের সমঞ্চয়ে এই সম্প্রধায়ের স্থষ্টি। আর একটি সম্প্রদায় তাহার 

গ্রশিষ্তের প্রশিত্য রামানন্দ স্বামীর দ্বার! প্রবন্তিত হইল। আচারীর। 

ল্মী-নারায়শের উপাপক--রামানন্দী সম্প্রদায় রামসীতার উপাসক।-- 

ইহারা রামকেই ভগবান বলিয়া পৃজা করিতেন, এবং জাতিভেদ 

মানিতেন না। এই স্প্রদায়ের ধন্দমতই সমগ্র আধ্যাবন্তে প্রচারিত 

হইয়াছিল। তাহার ফলে তুলসীদাসের ঝামায়ণ আর্ধ্যাবর্তে ধর্মগ্রন্থ 
ইইর! উঠিরাছে। রাণানন্দী সম্প্রদায় হইতে বিশিষ্টাদ্বেতমতের বহু 
উপসন্প্ররদায় আধ্যাবর্ত ছাইয়া ফেলিয়া ভক্তিধশ্মের প্রচার করিয়াছিল। 

কবীবরপস্থী, রুইদামীপন্থী, সেনপন্থী, খাকী, মলুকদাসী, দাুপন্থী, 
র[মসেনেদী ইত্যাদি শাখার নাম উল্লেখযোগ্য । ইহাদের কোন 
কোনটিতে মুদলমান প্রভাব সম্পাতিত হওয়ায় বিষণ বা রামের বদলে 

সর্বশভ্িমান ঈশ্বরের স্থান হষ্টয়াছে। শ্রমম্প্রদায়ের আচারী শাখার 
লোকেরা বঙ্গদেশে দর্ম প্রচার করিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব হইতেই 

বঙ্গদেশে সেজন্য বৈষ্ণব ধমণবলম্বী গৃহস্থ অনেক ছিল। বামানন্দী শাখার 
লোকের] বঙ্গদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বঙছিয়া মনে হয় ন]। 
বঙ্গদেশে যে জাতিভেদের শিথিলতা ঘটিয়াছিল তাহ যৌদ্ধ প্রভাবে । 
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গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিসাধনার তুলনায় এবং আলোয়ার বৈধবদের 
একাস্তিকী রাগাসুগ! ভক্তিধর্শের তৃপনায় শ্রীসম্প্রদায়ের শাস্তদাশ্যভাবের 

ভক্তিধর্ম অনেক নিয়ন্তরের । এই তক্তিধমের প্রসঙ্গ উঠিলে শ্রচৈতন্ত 

বলিয়াছেন--'এছে! বাহা আগে কহ আর।? 

গৌড়ীয় বৈঝবমতের সঙ্গে বরং মাধব সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। 

একাদশ শতাবীর শেষভাগে মধ্বাচার্্য মান্দ্রাজে পাপ-নাশিনী নদীর 

তীরে উদ্ভুপকুঞ্ণ নামক গ্রামে দ্রাবিড়-ব্রাক্ষণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি যে বৈষুব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক-_তাহাকে মাধ্বসত্প্রর্দায় অথবা 

ব্রহ্ধনন্্রদায় বল! হয়। এই অন্প্রদায় দ্বৈতথাদী, এই মন্প্রদায়ের 

উপাস্য শ্রীকঞ্চ। মধ্বাচার্ধায জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে বড় করিয়াছেন-- 

শরীক ও রাধার সম্পর্ককে ব্রন্ম ও জীবের সম্পর্ক বলিয়াছেন, প্রীরাধাকে 

শ্ীকষ্ণেরই হলাদিনী শক্তি বপির1! অবণ্য তিনি স্বীকার করেন নাই। 
তাহা নবেও প্রীচৈতন্তদেবের প্রাথমিক ধমমত এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতের 

স্বার পরিকল্পিত । মাধ্ব-মন্প্রদা়ের সাধকগণের জীবনে অন্যান্য বৈষ্ণব 

ধমমতের ছায়পাত হইয়াছিল । ফলে, শ্রীচৈতন্ত এ সম্প্রদায়ের ঘে সকল 
সাধকদের সাক্ষাৎ পাইগ্াছিলেন তীহার| ভক্তিপথে বছরূর অগ্রমর। 

মাধবেগ্্রপুরী ছিলেন এই সম্প্রদায়ের লোক-.তাহারই শিশ্ত অদ্বৈত, 
নিত্যানন্দ 9 ঈশ্বরপুরী। এই ঈশ্বরপুরী শ্রচৈতন্তদেবের ভক্তিনাধনার 
গুরু। কেশবভারতীও মাধ্ব সপ্প্রদায়ের লোক--ইনি শ্রচৈতন্তদেবের 

সন্্যাসদীক্ষা'র গুরু । মেঘদর্শনে মাধবেশ্তরপুরীর প্রীরুক্ষত্রমে ভাবাবেশ 

হইত। কুঞ্চদান কবিরাজ বলিয়াছেন-_ 

“ভক্তিকল্লতরুর তেঁহ প্রথম অস্থুর |, 

ঈশ্বরপুরীর ভক্তিভাবাবেশ দ্েখিয়াই গরায় নিমাই পণ্ডিতের মনে 
প্রেমভক্তির প্রথম সঞ্চার হইয়াছিল---ঈশ্বরপুরীকেই মহাপ্রভু প্রেমভক্কির 
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গুরু ষলিয়! ভক্কিভরে পুরীর জন্মভূমি কুমারহট্ের মাটি তুলিয়া বহির্বামের 
অঞ্চলে বাধিয়াছিলেন। অদ্বৈত পূর্ব হইতেই শ্রীচৈতন্যের পথ পরিষ্কার 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

| “পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী । 

্রন্মানন্দপুরী আর ত্রহ্মানন্দ ভারতী ॥ 

বিষুণপুরী কেশবপুরী পুরী কষ্চানন্দ । 
নৃসিংহানন্দ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥ 

এই নবমুল বিকাশিল বৃক্ষমূলে । 

এই নবমূলে বুক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ 

কষ্দাস কবিরাজ ভ্িকল্পতরুর যে নয়টি মূলের কথা বলিয়াছেন 
তাহাদের প্রায় সকলেই মাধ্ব সম্প্রদায়ের লোক । অতএব দেখা যাইতেছে 

মাধ্বসম্প্রদায়ের একটি শাখা! অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব তাহার 

প্রেমধমের পরাকাষ্টাকে পুম্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ কেহ 

শ্ীচৈতন্সদেবকে মাধ্বসম্প্রদায়ের সাধক বলেন, মাধ্বসম্প্রদায় না বলিনা 
বরং 'মাধবসম্প্রদায়' বলা ষাইতে পারে । কারণ, মাধবেন্দ্রপুরী মধ্বাচা্ধ্য 
ও শ্রীচৈতন্যের যোগস্থত্র । 

আর একটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নাম “কদ্রসম্প্রদায় । ইহার প্রবর্তক 
বিষ্ুম্বামী। ইনি বাৎসলাভাবের সাধনারও প্রবর্তন করেন। ইণহার 
সম্প্রদায়ের দর্শনমত শুদ্ধাছৈতবাঁদ, উপাস্য বালগোপাল। পরে সাধনার 
রসের পরিবর্তন হইয়াছিল। মীরাবাই এই সম্প্রদায়ের উপাসিকা। 
শ্রীকষে আত্মনিবেদনই এই ধর্মমতের মূল্ত্র। এই সম্প্রদায়ের একজন 
সাধকের নাম ছিল বল্পভাচার্যা। ইনি রাধাককফণের উপাসনার প্রবর্তন 
করেন। কথিত আছে ইনি শ্রীচৈতন্তদেবের লামসময়িক ছিলেন এবং ইনি 
শীচেতগ্তদেবের সহিত সাক্ষাতের পর তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। 
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। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ইহাকে খুব মানিতেন। বল্পভাচার্যোর 
সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীচৈতন্যের প্রেম্ধর্দের মহিমা ঠিক বুঝে নাই-- 
তাহাবা নানাস্থলে মঠমন্দির গড়িয়া বহু শিষ্যুসেবক স্থ্টি করিয়া গুরুগিরি ' 
করাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করিতেন। শিষ্তেরাও ধনসম্পদ গুরুচরণে 

নিবেদন করিয়াই ধন্য হইতেন এবং খুব ঘট1 করিয়! উৎসবাদি সম্পাদন 

করাকেই ধশ্মকার্ধ্য মনে করিতেন। এই সকল গোস্বামীদিগকে 'পুষ্টিমার্গা, 
বলে--পশ্চিম ভারতেই ই'হাদের প্রতিপত্তি ছিল। 

আব একটি সম্প্রদায় আছে তাহার নাম নিশ্বার্কসম্প্রদায়। নিম্বার্ক 

উত্তর ভারতেরই লোক এবং সম্ভবতঃ তাহার ধশ্শমত শ্রীচৈতন্তদেবের 
সময়ে কিংবা পরে প্রচারিত হইয়াছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি শ্রীচৈতন্ের পুরীধামে বাসকালে তাহার ভক্তিধন্মের 
ও ভজনপদ্ধতির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বহদেশের 

সহিত দক্ষিণাপথের মিলনভূমি ছিল নীলাচল বা জগম্লাথ-ক্ষেত্র। 

দক্ষিণাপথের সর্বপ্রকার বেষ্জব ধর্মমতের সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল 

পুরীধামে। পুরীধামে আপিয়! তাহার অদ্বৈতভাব অচিস্তয-ভেদাভেদে 
পরিণত হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীচৈতন্তদেব ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া 

শ্রীরঞ্চকে পাইবার জন্য ব্যাকুলত গ্রকাশ কয়েন_-তাঁরপর নবদ্বীপলীলায় 

তিনি শ্রীকষ্জভাবে বিভাবিত হইয়া দাস্য ও সধ্য ভাবের ব্রজলীগার মাধুরী 
উপভোগ করিতেন। পুরীধামে কিছুকাল বাসের পর তিনি 

রাখাভাবে বিভাবিত হইয়া "হা রুষ্চ, কোথা রুষ/ বলিয়! 
আত্তনাদ করিতেন_আবার নিজের মধ্যেই কৃষেণেকে পাইয়া 

দিব্যানন্দে মগ্র হইতেন। ্রীকুষ্ণের মাথুরপ্রবাসের পর 

শ্ররাধিকার যে দশা পদাবলীসাহিত্যে দেখানো হইয়াছে-_ 

মেই দশায় আবিষ্ট হইয়া তিনি দিব্যোনম্মাদ লাভ কবিতেন। পদাবলী 
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সাহিত্যে ভ্রীরাঁধিকা যেমন ভ্াবপন্মেলনে উল্লসিত হইতেন-_সেইকধপ 
উল্লাস তিনিও উপভোগ করিতেন । 

এই মহাঁভাবাবেশ, ভাবের ক্রমোন্মেষের নিয়মান্চুসারে রীনা 

যে্ভাহার জীবনে প্রবুদ্ধ হইতে পারে না--একথা জোর করিয়া বলা 

যায় না। তবে মনে হয়-__ দক্ষিণাপথন্রমণের ফলেই তাহার জীবনে 

উজ্জ্লরসের মহাভাবাবেশ প্রকটিত হইয়াছে । রায় রামানন্দ ছিলেন 

দক্ষিণাপথের লোক, প্রতাপরুদ্রের উপরাজ ও পঞ্ষে মন্ত্রী। তিনি 

একজন মহাভক্ত ও বৈষ্বতত্বজ্ঞজ ছিলেন । তাহার জীবনে দক্ষিণাপথের 

আলোরার সাধকের প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। অস্ততঃ তিনি ভাহাদের 

সাধনমার্গের সঙ্গে স্থপরিচিত ছি৫লল.। গোদাবরীতীরে তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ-ও আলোচনার ' ফলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিজীবনে : পরিবর্তন 

আগিয়াছিল, একথা কেহ কেহ বলেন। *% 

* “প্রভু কৃহে এই সাধ্যাবধি স্থনিশ্চয় 

কথ! কবি জহ'যদি আগে কিছু ইয়॥৮. ৃ 

. বৈধণবধঙ্ষের চরম: রসত্ব স্বদ্ধে রায় 'রামানদোর' পরিপূর্ণ জ্ঞানই ছিল। কিন্ত 

তিনি ছিলেন ক্তোগী থিষয়ী বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রনেত! শ্রেণীর লেক ত্রাহ্ার 'জীবনে এ তত্ব 

চরম সার্থকত! লা করে নাই-তিনি বুদ্ধি দিয়া উপলব্ধি করিয়ীছিলেন |: শ্রীচৈতন্টের 

জীবনে অসামান্য অনুকূল স্ষেত্র পাইয়া তিনি, সেই তত্বের বীজ বপন করিয়। তাহার ফল, 
দেখিয়! স্তপ্তিত বিমুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈত্যাদেব বলির[ছিলেন 

“রামানন্দ সহ মোর দেহছেদমাত্র।% পরে সতাই কতিধন্মের আদশে, ছুইজনের 
মধ্যে তফাৎ ছিল নাঁ_দৈহিক জীবনেই তফাৎ ছিল অনেক টুকু। রামানন্দ রা যেন 
বাংলার নবযুগের রামিমোহন রায়েরই তুলা । ছইগ্রনেরই 15061160084 1591152010) 

হইয়ছিল। . রামযোহছনে আর ঠাকুর রামকৃফে এ যুগে যে তফাৎ, সে যুগে রামানন্দের 
সঙ্গে শ্রীচৈতন্তের সেই তফাৎ ছিল ৰলিয়! মনে হয়। 
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“প্রত কহে ষেলাগি আইলাম তোথা স্থানে। 

লেই সব বস্ত তত্ব সেই মোর জ্ঞানে। 

এবে যে জানিল সাধ্যসাধন নির্ণয় । 

“। ,. আগে আর কিছু শুনিবার।মন হয়।” 

প্রীচৈতন্ভের স্বভাবনিদ্ধ 'দৈন্তের কথা বাদ, দিলেও চরিতাম্বতের 

এই চরণগুলি পড়িলে মনে ' হয়,--মহাপ্রন্ু হার. ভক্তিধর্দের 

দশাস্তরের জন্য রামানন্দের কাছে খণী। যাহাই হউক বরই. সাধ্য 

সাধন-তত্ব ছুইজনের মধ্যে আলোচনার ছ্বারা উন্মেষিত হইয়াছে 

ইহ! জীবস্ত রূপলাভ করিয়াছে একমাত্র মহাপ্রতুর জীবনে। 
এই তত্বের স্ুত্রকার 'ম্বদ্দপ দামোদর? ও ব্যাখা বিশ্লেষণ করিয়াছেন 

ব্রজের গোস্বামিগণ। রঘুনাথকে 'বল! হইয়াছে বৃত্তিকার। কবিরাজ 

গোদ্ামী সেই - ব্যাখ্যাবিক্লেষণকে কবিকর্ণপূরের -প্রবন্তিত- নাটকীয় 
ভঙ্গীতে মহাপ্রত্ ও রামানন্দ রায়ের প্রশ্বোতরের মধ) দিয়া ক্রমোতকর্ষের 

স্তলে'ম্তরে সৃবিন্স্ত করিয়াছেন। সংস্কৃত 'সার' ও ইংরাজি 0117029% 

অলঙ্কারে রচিত চরিতামৃতের শর অংশ জগতের সাহিত্যে একটা! 

অপূর্ব বস্ত। প্রেমভক্তির যে .চমোৎকর্ষের কথা কবিরাজ গোস্বামী 

বলিয়াছেন--তাহার অধিকারী  বৈঞ্ণচব সাহিত্যে একামান্ত রান 
জগতের.ইতিহামে একমাত্র শ্ীচৈতন্ত। ৰ 

রামানন্দের কথ! ছাড়িয়া দিলেও--দক্ষিপাপথভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্ 
বহুঙেণীর পাধকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন.এবং তাহাদের জীবনে 

মধুররসের সাধনার ধারা ওস্হাভাব-তন্ময়তার বিলানম নিশ্চয়ই তিনি 

লক্ষ্য করিয়।ছিলেন। অবশ্ঠ তিনি যাহা সন্ধান করিতেছিলেন তাহাই 

পাইয়! ছিলেন । দক্ষিণাপথে মহাপ্রভ ধন্দপ্রচার করিতে নিশ্চয়ই যান নাই, 

স্তীহার নিজের দেশ মহাপাপে দগ্ধপ্রায়' যে দেশের ধর্শের গ্লানি 



২৪ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 

জন্য প্রধানত: তাহার অবতরণ সে দেশকে ফেলিয়া, যে দেশে সকলপ্রকার 

ধর্মমতের চরম বিকাশ, সেই দেশে ধন্বপ্রচার করিতে যাইবার কথা নয়। 

তিনি জানিতেন--সকলশ্রেণীর বৈষ্ণব ধর্মমত দক্ষিণাপথেই জন্মিয়াছে-_ 

সে দেশে বহু বৈষ্কবসাঁধক আজিও বর্তমান। দক্ষিণাপথ এক হিসাবে 

তাহার কাছে মহাতীর্ঘ। সেই তীর্থপরিক্রমা, সাধক ভক্তদের সঙ্গে 

আলাপ আলোচনা, নব নব ভাবরপ-সংগ্রহ ইত্যাদি তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 

ক্রীনদ্ভাগবত ছাড়া তিনি গীতগোবিন্দ, চণ্ীদাসের পদাবলী, 
ও বিদ্াপতির পদাবলী শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। গণতগোবিন্দ 

ও শ্রীরুষ্ণকীর্ভন নিশ্চয়ই তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। শ্রীরুষ্কীর্ভন 

এশ্বধ্যশিখিল ভাবে পরিপূর্ণ-তবু তিনি বোধ হয় তাহাও উপভোগ 

করিতেন। নবদ্বীপলীলায় ইহ! সহ কর চলিত-_নীলাচলে এই 
রসাভাসমূলক রচনা তাহাকে আনন্দ দ্রিত কি? বিষ্যাপতির পদাবলীতে 

এশ্বধ্যভাব নাই বটে,। কিন্তু ভক্তির বা প্রেমের গভীরতাও নাই। 

তবে বিগ্যাপতির সাহিত্যপ্রধান বচনায় সম্ভবতঃ তিনি 

মধুররসের ব্যঞ্জনা লাভ করিতেন। দক্ষিণাপথে প্রকৃত 

মধুররসের বনু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চয় তাহার 

বিশ্বাস ছিল। এবং বোধ হয় তিনি অবিমিশ্র মাধুর্যরসের 

বছু রচনার সাক্ষাৎ লাভও করিয়াছিলেন। যে কোন ভক্তিরসের রচনা 

পাইলেই স্বরপদামোদরের দ্বার পরীক্ষিত হইলে তিনি তাহার 

পাঠ শুনিতেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। ব্রহ্ষদংহিতা ও 

বিষমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকষ্ণকর্ণামৃত--এই পুথি দুইখানি পাইয়া 
তিনি নকল করাইয়া আনিয়াছিলেন। ভামিলভাষায় রচিত 

আলোয়ারদের পুস্তক নকল করিয়া আনা হয় নাই--সম্ভবত: তাহার 

মন্দ তিনি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। 
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যে গভীর আকৃতির জগ শ্রীচৈতন্থের প্রেমজীবন এবং তন্ারা 
প্রভাবাস্বিত বঙ্গলাহিত্য অপূর্ঘ--সেই গভীর আকৃতি পরিপূর্ণরূপেই 

আলোয়ারদের রচনায় বর্তমান ছিল। চৈতন্াদেব রগের সন্ধানে দক্ষিণাঁপথ 

ভ্রমণ করিলেন. আর এ চমংকার সম্পদ্টি তাহার চোখে পড়িল না 

বা মর্ধস্পর্শ করিল না ইহ] হইতে পারে না। 

শ্রীচৈতন্তের ভাবজ্দীবনের যূলতত্ব ও বৈষ্ণব সাহিতোর মৃলন্ুত্র 
ধাঁহার! উদঘাটন করিয়াছিলেন তাহাদের ছয় জনের মধ্যে চারিজনের 
সহিত দক্ষিণাপথের সম্পর্ক। শ্্রীরঙক্ষেত্রনিবাসী শ্রীসম্প্রদায়ী 

বেস্বটভট্রের পুত্র গোপালভট্ট ত দক্ষিণাপথেরই লোক ছিলেন-- 

আর রূপ, জীব ও সনাতন গোস্বামীর পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথের 

কর্ণাটদেশ হইতে বঙ্গদেশ আপিয়। বসবাস করিয়াছিলেন। ইহারা 
ংশধারায় দক্ষিণাপথের সংস্কৃতি নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের 

মহিত নাক্ষাতের আগে হইতেই ইহারা ধর্ধগ্রাণ এবং মহাপ্রাজঞ 

ছিলেন। ইহাদের চিত্ত পূর্ব হইতেই প্রস্তত ছিল বঙলগিয়াই চৈতন্তদেবের 
স্পর্শে আপিয়! অপামান্য গ্রেমভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 

একটা! দাক্ষিণাতা রসধারা ইহাদের বংশধারায় নামিয়া আসিয়া! গৌড়ীয় 
রলধারায় মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়-_শুধু রসধার! নয়, সংস্কৃতির ধারাও 
ষেন বিদেশাগত বলিয়া মনে হয়। আর গেোপালভটের সাহচর্য 
তাহারা কতটা যে পাইয়াছিলেন তাহ! বল| শক্ত। তধে জীব 

গোস্বামীর ষট্সন্দর্ত, যাহ বৈষ্ণবধর্মের গীতা--তাহার বক্তা গোপাল 

ভষ্টই, জীবগোস্বামী ব্যাখ্যাতা মাত্র । 



শত্রীচৈতন্যের বাণী 
ভউচৈতন্তদেব যে অলৌকিক প্রেম ভক্তিনাধনা তাহার জীবনে প্রকটিত 

করিয়াছিলেন--তাহা! কেবল অধিকারীদের জন্য ৷ জননাধারণের় জন্ত 

তিনি সহজ সরল পন্থা নির্দেশ করিয়াছিলেন। “তিনি লাধারণ লোককে 

বলিয়াছিলেন--যাগযজ্জ করিতে হইবে না, মৃত্তিপৃজা ' করিতে হইবে 
না, শান্বজানের প্রয়োজন নাই, তীর্থদর্শনাদি করিতে হইবে না, কেবল 

হরিনাম কর। মুক্তি চাও? তাহাতেই মুক্তি হইবে। খোলা বেচ। 
শ্রীধর, ভিচ্ষক শুর্লাঙ্বরই ত আদর্শ ভক্ত । ইহার].জীবমুক্ত মহাপুরুষ । 

এই হুরিনামে ছ্বিজোত্ম হইতে চগ্ডালাধমের৪ সমান অধিকার । 

মাহযমান্তেরই ধর্ম এক, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, কলিযুগে 

নামকীর্তনই একমাত্র ধর্শা। নামজপ, নামাঙঈগরাগ, নামশ্রবণ, 'নামগান-- 

এই নামকীর্তনের অঙ্গ। 'কলিষুগে নাস্তোৰ নাস্তেব নাপ্তেব গতিরন্থা | 
ইহ! শ্রীচৈতন্থের' বাণী হইলেও ইহা শাস্বেরও উক্তি ভাগবত 

ইহাকেই নামধঞ্জ বলিয়াছেন। ' এই নামগ্রহণ সম্বন্ধে যেমন পাত্রাপান্র- 

বিচার নাই, তেমনই কালাকালবিচার নাই, সব সময়েই লামগ্রহণ ' করা, 

চলে। নাম গ্রহণে স্থানাস্থানবিচার নাই-_ সকল স্থানেই নাম গ্রহণ করা 

চলে। ভক্তির সহিত নাম গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভক্তি দ্বার! 

চিততশুদ্ধি হইলে নানগ্রহণের প্রকৃত অধিকার জন্মে । ভক্তিই মানুষকে 

তৃণাদপি হ্বনীচ, তরোরিব সহিষুণ ও অমানিনে মানদ করিয়া তুলে। 
এইভাবে চিতগুদ্ধি হইলে নামগ্রহণের ফল হয়। 

নামগ্রহণ চিত্রদর্পণ মাঞ্জন করে, নির্মল চিত্তদর্পণে সত পবিচ্ছন্ন 

রূপে প্রতিফলিত হয়, সংসারযদ্থপার যে দাবানলে আমরা পরিবৃত 
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তাহা নির্বাণ লাভ কয়ে। ছ্যোতল্গা যেমন কুমুদকে বিকশিত করে---শ্রেয়: 
তেমনি আমাদের চিকুমুদ উত্মালিত করে । তাহাতে পরাবিষ্যার উন্মেষ 

হয়, হৃদয়ে দিব্যানন্দ উদ্বেলিত হর, প্রতিপদে অমতের 'আম্বাদলাভ 
হয়, যনঃপ্রাণ প্রেমানন্দরসে অভিষিক্ত করিয় শ্রীকষ্ণকীষ্জন জয়যুক্ত হছয়। 

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাপিনিরাপণম্। . * * 
 শ্রেয়ঃ কৈরবচক্ত্রিকাবিতরণং বিগ্বাবধূজীবনম্ ॥ 
'আনন্দাধিবর্ধনং প্রতিপদ পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ 
সর্বাত্মন্পনপরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণসংকীর্তনম্ ॥ 

ংসারাসক্ত ব্যক্তিরাও এই নামকীর্তন করিতে করিতে . ক্রমে 

ংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম ভাগবত হইয়। উঠিতে পারেন। 
তখন কর্শ হইবে ফলস্পুহাশৃন্, ভোগও হইবে কামনারহিত। তখন 

তাহার শ্রীর্থনা হইবৈ ।-- 
ন ধনং ন'জনং ন হুন্দরীং বনিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 

'মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাপ্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ 

এই নামমাইাত্যের কথা যবন হরিদাস যা! বলিয়াছেন 

শ্রীটৈক্কন্তেরও বক্তব্যও তাহাই_- ই দা 5৪ 
-.... একেহ কহে নাগ হৈতে হয় পাপক্ষয়। 

কেহ কহে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।” 

 হরিদাল বলৈম- নাম হৈতে কষ্ণপদে প্রেম উপজয়। পাঁপনাশ ও 

মুক্তি তাহার আহ্যঙ্গিক ফল'। কৃষ্ঞপ্রেমের কাছে অন্ত কাম্য বস্তর ত 

কথাই নাই, মুক্তিও তুচ্ছ" “সেই মুক্তি উক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাছে দিতে” 
শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণ ধাহারা কেবল নামের পথে ভজন করিতেন__ 

উহাদের বরপ্রার্থন, আশীর্ববাদ, জীবনের কাম্য,__ কৃষ্ণপদে ভক্তি ছাড়া 

আর কিছুই ছিল না। 



২৮ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 

নাম-পথ কম দৃব্ধহ নয়। কিন্তু কর্মপথ বা জ্ঞানপথ্ের চেয়ে অনেক 

মোজা । তাহ! ছাড়া, কর্মপথ ও জ্ঞানপথ সর্বজনীন নয়। নাম- 

কীর্ডনের মধ্য দিয় ভক্তিপথ এ সকল পথের তুলনায় সরলতর। এ পথে 
গৌড়জনকে লইয়! যাওয়ার জন্য ভিনি নিত্যানন্দের উপরই প্রধানতঃ 

নির্ভর করিয়াছেন । 

শ্রীচৈতন্তদেব ভক্তিপথে অগ্রসর অস্তরঙ্গ সহচরদের জন্য যে পথ 
দেখাইয়াছেন, তাহ! রসলাদনার পথ । এইপথে তিনি নিজে ভাগবত 

জীবনকে চরম চরিতার্থতা দান করেন। 

মাছগষের সহিত মাছষের কয়েকটি রসসম্পর্ক আছে-_এই 
গুলির নাম শাস্ত, দাসা, সখ), বাৎসল্য ও মধুর। যখন আমরা 

কাহারো এশ্বধ্য, মাহাত্ম্য, শক্তিমন্তায় মুগ্ধ হইয়া দূর হইতে 
ভক্তি জানাই, তখন হয় শাস্তভাব। যখন কোন ভক্তির পাত্রকে নিকটে 

পাইয়া আমর! দাসের মন সেবা কবি, তখন হয় তাহ] দাস্যভাব। 
সখার প্রতি সথার যে অনস্কোচ সাম্য-ভাব তাহ! সখ্যভাব। সন্তানের 

প্রতি মাতাপিতা অথবা অন্য কাহারো যে স্সেহ বা অনুকম্পার ভাব 

তাহাই বাৎসল্যভাব। আর প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার, পতির 

প্রতি পত্তীর যে মনোভাব তাহাই মধুর ভাব। শ্রীভগবানের 

প্রতি জীবেরও এই পীচ প্রকার রসসন্বদ্ধ হইতে পারে-_ 

এই রসসম্বন্ধের মধ্য দিয়া ভগবানের প্রতি প্রেমই রলবাজের উপাসন। 
বা রসসাধনা । শান্তভাবকে গ্রেমভক্কির প্রাথমিক সোপান বল! হইল-_ 

কিন্তু ধর্শসাধনার পথে ইহাও অনেক উচ্চে অবস্থিত। বন সোপান 

অতিক্রম করিয়া এই শাস্তভাবের স্বরে আরোহণ করা যায়। 

বায় রামানন্দের সহিত মহ্াপ্রভৃর কথোপকথন হইতে সকল 
ভাবের স্থান ও স্তরপরম্পরা_-নির্ণাত হইয়াছে । 
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প্রভু কহে কহুঙ্জোক সাধের নির্ণয়। 

ধায় কহে স্বধশ্মীচরণ ভক্তিসাধ্য হয় ॥ 

প্রভূ কহে এহো বাহা আগে কহ আর। 

রায় কহে কৃ কর্মার্পণ সর্ধবসাধ্যসার ॥ 
প্রভূ কহে এছে। বাহা আগে কহ আর। 

রায় কহে হ্বধশ্মত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার। 

প্রভূ কহে এহে। বাহ আগে কহ আর। 

রায় কহে জানমিশ্র। ভক্তি সাধাসার। 

প্রভূ কহে এহো বাহা আগে কহ আর ॥ 

রায় কহে জ্ঞানশৃন্/ ভক্কি সাধ্যসার । 

প্রভূ কহে এহো! বাহু আগে কহ আর। 

রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব সাধ্যনার। 

প্রভূ কহে এহো হয় আগে কহ আর ॥ 

রায় কহে দান্যপ্রেম সর্ব সাধ্যপার 

প্রতৃ কহে এহে| হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে সধ্যপ্রেম সর্ধ্ব সাধ্যনার | 

প্রভূ কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 

রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার । 

প্রভূ কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 

রায় কহে কাস্তাপ্রেম সর্ব সাধ্যসার ॥ 

ধাহারা বর্ণাশ্রম পালন করেন, স্মার্তপথে জাতিবর্ণ সমাজ ইত্যাদির 
বিহিত আচার ও কৃত্য সাধন করেন, তাহারাও ত ধান্সিক ব্যক্তি । কিন্ত 

ভাহার। বহু নিয়ধ্যরের ধর্দমাচারী। বাহার! এ কর্মফল শরীফে সমর্পণ, 
'কবেন, তাহার! ইহাদের চেয়ে অগ্রসর | কর্ম্থফলের দায়িত্ব হইতে মুক্তিই 
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ভক্তি নয়। জাতিকুলসমাঙ্জবিহিত ধম্ম একট! সংস্কারবন্ধন _ষেজন 
তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনাকেই একমান্জ ধর্ম 

মনে করে--সে শায়ো অগ্রনর। কিন্তু “সর্ব্ব পাপেভ্য মোক্ষের” জন্ত 

অথব! ভ্রিতাপের বিনাশের জন্য 'এই উপাসনা, ইহাও সফাম বলিয়া 
আসল ভক্তি নয়। এই যে উপাসনা, তাহা যে-ভক্তির 

সহিত সম্পাদিত হয়, সেই ভক্তি যদি জ্ঞানমিশ্রা হয় অর্থাৎ 

ভক্তির মূলে যদি কোন যুক্তি মনে বিরাজ করে তবে ভক্ত 
পূর্ববর্তী উপাসকের চেয়ে আরে! উন্নত। কিন্তু এই ভক্তি নির্ভেদ 

্রন্ধান্ছভবরূপ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ভগবৎ-তত্বান্ুভূতি- 

জ্ঞাত নয়, কাছেই তাহ। বাহা। এই ভক্তি যদি জ্ঞানযুক্তি- 

শূন্য হয় অর্থাৎ নিধিচারে অস্ধভাবে ঘণ্দি ভক্ত ভগবানকে ভক্তি করে 

তবে সে উন্নততর স্তরের সাধক। নির্ভেদ ব্রদ্মোপলব্ধির প্রয়াস না 

করিয়া যাহার! সাধু রপ্ত ও শভ্তগণের উপদেশে, সাহচয্যে ও ভগবদ্ 

গুণগান শ্রবণে ভাগবত মাধুষ্য আস্বাদ করেন, তাহাদের ভক্তি জ্ঞাপমিশ্রা 
বা! বৈধী ভক্তির চেয়ে বড়। এই ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে প্রিয়- 
জ্ঞান হইলে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়_-ইহাই শাস্তভাব। জ্ঞানশৃগ্তা 
ভক্তির সাধকগণ গাধারণতঃ বিবিধ উপচারে ইট্টদেবের পুজা করিয়াই 
ভক্তি প্রকাশ করে। ইহার চেয়ে শান্ত ভাবের মাধন! ঢের বড়। তাহাতে 
বিন1 বাহা উপচারে কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই উপাসনা । এই ভাব 
পূর্ব পূর্ব্ব ভাব হইতে উদ্নততর, কিন্তু ব্রঙ্গভাবের পক্ষে নিয়তর, 
ইহাকে অপ্রাকৃত প্রেমধর্খ্ের উপক্রদ্ণিকার স্তর বলা যায়। 

প্রেমধর্শের প্রথম শুর দান্ত, এই দাস্ত শান্তভাবের উপরে অবস্থিত। 
ভগবান ইহাতে রীতিমত অন্থরঙ্গ প্রিয়জন-:তবে সেবাপরিচর্ধ্যার 
দ্বারা দাক্তভাবে প্রেমণিবেদন করিতে হয়। ইহার চেয়ে 
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উচ্চতর . স্তর সখ্যভাব--এইভাবে প্রিয়জন আরে! প্রিয়তর। 

ইহাতে ভগবানের লীলায় সহযোগিতার দ্বারা প্রেমনিধেদন করিতে 

হয়। তছুপরিস্থ শুর বাংসল্যভাবের ; লালনের দ্বারা এইভাবে প্রেম 
নিবেদিত হয়। সর্ববোচ্চ স্তরে বিরাজ করিতেছে মধুর ভাব। এই- 
ভাষে ভগবান প্রিয়তম--কাস্তার সঙ্গে কান্তের যে নিবিড় সন্বদ্ধ সেই 
সন্বন্ধ ওক্তের সঙ্গে ভগবানের | » 

কবিরাজ গোম্বামী তাহার জরাল্ঈথ ছন্দোবদ্ধে আসল বা 

বলিয়াছেন এইভাবে-- 

কষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শাস্তের দুইগুণ। 
পরব্রহ্ম পরমাত্মা কে জ্ঞান প্রবীণ । 

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শাস্ত রসে। 

পূর্ণৈর্বর্য্যে প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দস্টে ! 

ঈশ্বরজ্ঞান সষ্্মে গৌরব গ্রচুর। 
সেব! করি কষে স্থথ দেন নিরস্তর | 

শাস্তের গুণ দাস্তে আছে অধিক সেবন। 

অতএব দাস্ব রসের এই ছুই গুণ ॥ 

শাস্তের গুণ দানের সেবন সধখ্যে দুই হয়। 

দাস্যের সংভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময় ॥ 
কাধে চড়ে কাধে চড়ায় করে জ্রীড়ারণ। 

কষে সেবে কে করায় আপন সেবন ॥ 

ঈ ভগবানের অনুকল্প কোন প্রতীককে অবলম্বন করিয়াও এই গল ওুক্তিতাবের 

জনুশীলন চলিতে পায়ে । মীরাবাই, মাধবেন্ত্রপুরী, রামপ্রসাদ, র।নকৃষ্ণ ইত্যাদি ভক্ত 

এক একটি মুদ্তি প্রতীক আবশ্রয় করিয়াই এই সকল বের ছার! তমা করিয়াছেন । 
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বিশ্রস্তপ্রধান সখ্য গৌরবসন্তরমহীন। 
অতএব সধ্যরসের তিনগুণ চিন ॥ 

মমতা অধিক কৃষ্ধে আত্মসম জান। 

অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান ॥ 

বাৎসল্যে শাস্তের নিষ্ঠ। দাস্তের সেবন। 

সেই সেবনের ইহ নাম যে পালন ॥ 

সধ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব আর। 

মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎসনা ব্যবহার ॥ 

আপনাকে পালক আর কৃঞ্চে পাল্য জ্ঞান। 

চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ 

মধুর রসে কৃঞ্চে নিষ্ঠা সেবা অতিশয় । 
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্যে হয় ॥ 

কাস্তভাবে নিজাজ দিয়া করান মেবন। 

অতএব মধুর রসের হয় পকগুণ ॥ 

পূর্বের রসের ভাব পরে পরে হয়। 

একছুই তিন গণনে পর্যন্ত বাড়য় ॥ 

গুণাধিক্যে দ্বাদাদিক্য বাটে সর্ধ রসে। 

শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে ॥ 

আকাশাদির গুণ ষেন পরপর ভূতে। 

ছুই এক গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
কষে নিষ্ঠা ও বাসন। ত্যাগ শাস্তরসের ছুইগুণ। গীতায় ইহার বেশি 

কিছু বল! হয় নাই। শাস্তভাবে প্রীরুষ্ককে পরমাত্থা, পরক্রহ্ধ ইত্যাদি 
জান জন্মে। ইহাতে কেবল স্বরূপজ্ঞানই হইল, ইহার বেশী নয়। 
দাস্তভাবে ভগবানে পুর্ণৈ্বর্ধয প্রতৃজান হ্ব। ঈশ্বরের গৌরব বোধ, 
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ঈশ্বরের প্রতি সদক্ষোচ ভরমিশ্র ভক্তির সহিত ইহাতে সৃষ্ধ হইল 
ভগবানকে আনন্দদানের জন্য সেবা । 

সধ্যে শাস্ত ও দাশ্তটের গুণ ত থাকিলই, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইল 

গভীর বিশ্বাস ও অপঙ্কোচ। রুষ্ণকে শুধু সেবা নয়_-কৃফের সেবা- 
গ্রহণেও লঙ্কোচ নাই। সখারা কৃষণকে শুধু কাধে চড়াঁন নাই, 
নিজেরাও ক্রীড়াচ্ছলে কৃষ্ণের ক।ধে চড়িয়াছেন। সধখ্যরসের তিনগুণ । 

এই রসে দাস্যের চেয়ে মমতার পরিমাণ বেশী এবং শ্রীরুষ্ণকে ক্রীড়া- 

সহচরের মত নিজের সমকক্ষ মনে করা হয়। ভগবান এই 
সখ্যরসের বিশেষ বশীভৃত। পদকর্তারা প্রধানত: এই সখ্যরসের শাধক। 

বাংসল্যে শাস্তের নিষ্ঠা, সখ্যের অনস্কোচ ও গৌরববোধশৃন্ততা ও 
দাশ্যের সেবা তিনই বিগ্মান, তাহাদের সঠিত যুক্ত হইল মমতাধিকো 
লালন। দাস্তের সেবা লালনে পরিণত--এই লালনের মধ্যে আছে 

তাড়ন, ভৎসন এবং নিজেকে পালক ও শ্রীকষেঃ পাল্যজ্ঞান। 

মধুর রসের পঞ্চগুণ_-শাস্তের নিষ্ঠা, দাস্ের সেবা, সখ্যের অসক্কোচ, 
বাৎ্ল্যের মমতাধিকয লালন এগুলিত আছেই, তাহার সঙ্গে নিজের 
দেহপ্রাণমন সমন্তই শ্রীকের আনন্দের জন্য সমর্পণ । ইহাই বস- 
সাধনার চরম কথ! । এই চরম কথাটি কবিরাজ গোস্বামী রায় 
রামানন্দের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। 

কবিরাজ গোস্বামী তাহার পঙ্গু ভাষায় ভাল করিয়া বুঝাইতে 
না পারিয়! সাংখ্যস্থত্রের বরাত দিয়া বলিয়াছেন-_ 

“অ।কাশাদির গুণ ঘেমন পর পর ভূতে ।” 

আকাশের গুণ--শন্ব। বাযুর--শব ও ম্পর্শ। তেজের গুণ-- 

শব, স্পর্শ, রূপ। অপের গুণ--শবষ, স্পর্শ, রূপ ওরস। ক্ষিতির 

গুণ--শব, স্পর্শ, কূপ, বস, গঞ্ধ। পঞ্চরলের ক্রমোগ্মেষ ঠিক এইকপ। 
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উপরের শুর নিয়্তর শ্তরকে অপসারিত করিয়া নয়, কবলিত করিয়া 

পুর্ণা। নিষ্নল্িখিত কবিতাটিতে দেখানো! হইয়াছে লকল রসের 
মধ্যেই দাশ্ভাব নিগৃহিত আছে-_ | 

ননের জেহ-নিঝ'র ছুটে গৌরবে-গুরু গিরির বুকে ; 
| শেষে-গিরিধরপায় প্রপাত-ধারায় গড়ায়ে পড়ে । 

জননী যশোদ] বক্ষের সুধা দিতে ভূলে নীলমণির মুখে, 

ধ্বজ--বভ্জাঙ্কৃশ-লাঞ্ছিত ধন বক্ষে ধরে ॥ 

শ্রীদাম-স্দাম গাথি নীপদাম কণ্ঠে সঁপিতে, কি যেন ভাবি” 

শেষে অঞ্জলি পুরি সপে সে সথার চরণ” পরে, 

বদন-ধাজীবে-_চরণ-রাজীবে গোপী-মধুপীর সমান দাবি, 
তবু--'কোকনগে” যত লোভ, নয় তত "তত “ইন্দীবরে' | 

ভাষা শুনে তার আশা! মেটে বটে হাসি শুনে ব্রজবাসীর। হাসে, 
আর-_বাশী শুনে তার গোপবধূ নীপ-কাননে ছুটে, 

পায়ে রুনুঝুনধ শুনি নাচে তারা সব ধ্বনি তুলি রসোল্লাসে, 

তার-_ৃত্য-মুখর নৃণুরে ভূত্য-হৃদয় লুটে ॥ 

রসের গোবুলে নানা বরণের যত ফুল ফুটে 'লতা”-বা 'দ্রমে? 

সবি- শ্ামেরি অঙ্গে ঝরি, শেষে পায়ে হতেছে জড়ো । 

দ্বাস্তের লোভে, নাহি মানি মানা বিশ্ব তাহার শ্রীপদ চুষে, 

করে--নিখিল জীবন “বলি' হ'য়ে তার বেদীটি বড় । 
( অজ্রন্বেণু ) 

বংশীশিক্ষার কবি এই পঞ্চরসের মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন 
এইভাবে-_ 

শান্ত তাম।, দান্ড কাসা। সথ্য রূপা গণি। 

বাৎসল্য সোণা) শৃঙ্গার রত্বচিস্তামণি ॥ 
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এই লফল রসের কে কোনটির সাধক ? শাস্তরসের সাধক শুক, 

সনকাদি বহু যোগী ধধি; রবীন্দ্রনাথের গীতালি, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্ে 

বহু শাস্তরসের গীতি আছে। শাস্তরসের নিবেদম-- 

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে। 

নকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥-- 
দাস্যরসের সাধক উদ্ধব, অক্র,র, হুনুমান্ ইত্যারদি। সধখ্যভাবের 

সাধক শ্রীদাম, হৃদাম, হৃবল ইত্যাদি সখ।, ভীমাজ্জুন ইত্যাদি আত্মীয়গণ। 

বা্সল্যরপের সাধক নন্দ, যশোমতী, রোহিণী ইত্যাদি । মধুররসের 

সাপিকা ব্রজ-গোগীগণ ও কৃষ্ণমহিমীগণ | 

ধনজন, মানযশ. আযু, পুত্রপৌত্র ইত্যাদির প্রার্থনা উপাসনাই নয়, 

তাহা আলোচ্যের বাহিরে । সাধক ভগবানের কাছে ভক্তি নয়, যখন 

মুক্তি প্রার্থনা করে, তখন সে খুব জোর শাস্তরসের সাধনা করে। 
পরিজ্রাণের জন্ত যত প্রার্থনার গীতি সব শাস্তরসের গীতি। 

উপনিষদ, গীত। ইত্যাদি প্রধানত: শাস্তরসের সাধনার কথাই বলিয়াছে। 

দেববিগ্রহ্প্রতিষ্ঠা করিয়া যে ভক্ত নান! ভাবে দেবসেব! করে, তাহ 

দাস্যভাবের উপাদন।। পদকর্তারা পদের ভপিতায় সখ্যভাবের 

স্বদয়াবেগই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্তদেবের “সখারসে বশ 
ভগবান" এই বাণী হইতেই তাহার! দীক্ষা পাইয়াছেন। শ্রচৈতন্ত 

সম্পর্কে রাম।নন্দ ও নিত্যানন্দ শখ্যরসের সাধক । 

শ্রীক্ষকে বালগোপাল ভাবে কল্পনা করিয়া মাধবেন্্রপুরীর মত 

ভাহার বিগ্রহের লালনপালন বাৎসল্যভাবের উপাসন। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে 

পরমানন্দ পুরীর এই ভাব ছিল। পুগুরীক, অন্ধৈত, চন্ত্র-শেখনাচার্ধ্য, 
গজাদাস ইত্যাদি গুরুজনের বাংসল্যভাবই ছিল শ্বাভাবিক, 
কিন্ত ইহার! দাশ্তভাব আশ্রয় করিয়াছিলেন।, নরহছরি সরকার 
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ঠাকুর, লোচনদাস, বাস্থঘোষ ইত্যাদি সাধকগণ ব্রঙ্গোপীর 
(নদীয়ানাগরী ভাবে, ) ভাবে বিভাবিত হুইয়া মধুররসের সাধনা 

করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্তসম্পর্কে জগদানন্দ ও গদাধর মধুররসের 

সাধন! করিতেন । 

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধসখ্য গোবিন্দাঘ্ের শুন্ধদাস্যরস। 

গদাধর, জগদানন্দ, ম্বরূপে মুখ্য রসানন্দ এই চারিভাবে প্রত বশ। 

মুখারসই মধুররস। পদাবলীসাহিত্যের অধিকাংশই মধুর 

রসের রচন]। 

এই মধুররসের দুইটি ধারা একটি স্বকীয়া-সম্পর্কের ধারা । আর 

একটি পরকীয়া-সম্পর্কের ধার! । স্বকীয় সম্পর্কের ধারায় রুক্মিণী, 

সত্যভামা ইত্যাদি মহিধীগণের পতিগ্রেম আর পরকীয়া-সম্পর্কের 

ধাবায় ব্রজগোগীদের প্রেম। ব্রঙ্গগোপীদের পক্ষে কুলশীল-সতীত্ববের 

₹স্কার ইত্যাদি বহু বাধা জয় করিয়া শ্রীরুষে সর্ধবন্থ সমর্পণ করিতে 

হইয়াছে। ইহ] 'কঙ্ধেক্দরিয়গ্রীতিইচ্ছা” ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বব- 

সংক্কারমুক্তির মধ্যেই ভগবান বাধা পড়েন। ভগবৎপ্রেম মাত্রই 
পরকীয়া প্রেমের সহিতই উপমিত হইতে পারে। শৈশবকাল হইতে 

আমর! শিক্ষা পাই--এবং সংক্কারেও ক্রমে বছ্গমূল হয়--ধন, জন, মাল, 

যশ, এঁহিক ন্থুখসৌভাগ্ই আমাদের স্বকীয়-ইহাদের কেহ-না-কেহ 

আমাদের মানবপ্রকৃতির বল্পভ। বাকি সবগুলি যেন গুরুজন। 

ভগবানই পরকীয়। ভগবানের উদ্দেশে যাইতে হইলে এ স্বকীয় 

বল্পভ ও গুরুজন পরিজনদের মায়া ও শাসন কাটাইতে হয়। 

মধুয়ভাবের সাধনার চুড়ান্ত হইল মহাভাব। এই মহভাবের 

দুইটি বূপ--একটি চন্দ্রাবলীসাধয মোদনাধ্য রূপ, আর একটি শ্রীরাধাসাধ্য 
মাদনাখ্য কূপ। । চন্দ্রাবলীসাধ্য মোদনাখা রূপে দাস্যের সেবা! ও 
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বাৎসল্যের পালনধর্ের প্রাধান্ত আছে। তাহার উপরে হইল 

মহাভাবরূপা_-পাধ! ঠাকুরাণী | ইহার পর আর নাই। চন্দ্রাবলীর ভাবেও 

রুষেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছ! ছাড়া অন্ত কিছু নাই-_কিন্ত চত্্রাবলীর মহাভাব 

একেবারে সঙ্কোচমুক্ত নয়। রাসনৃত্যের সময় পাছে শ্রীকফের পায়ে 

পা ঠেকে এই ভয়ে চন্ত্রাবী সাবধানে পদক্ষেপ করিতেন । রাধার 

প্রেম সর্ববসংস্কার ও সর্বসক্ষোচ হইতে মুক্ত । রাধাই একমাত্র প্রীকৃষ্ণফে 

পায়ে ধরাইয়াছেন। এই রাধার ভাব একমাত্র শ্রীচৈতন্যে রূপ লাভ 

করিয়াছিল। এই প্রেমতত শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষব- 
ধর্মের মূলতত্ব। এই প্রেমতত্ব চৈতন্বদেব তাহার অস্তরঙ্গ ইষ্টজনের 

মনশ্চক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন | এই প্রেমতত্বের প্রথম উন্মেষ হয় 

শ্ীচেতন্যের মহিত বরাদ্ধ রামানন্দের আলোচনায়, সে কথা পূধেই 

বলিয়াছি। ইহাকেই অপূর্ব ছন্দোরপ দিয়া শ্রীচৈতন্লোতর পদকর্তারা 
এদেশে তাহার গুহা বাণী প্রচার করিয়াছেন। 

এই সাধনতত্বে ষে সাধন] সর্ধ্বোত্তম তাহ]! একমাত্র প্রাচৈতন্তের 

জীবনে প্রকটিত। যে সাধনার বলে--ভক্ত ভগবানে পরিণত হয়। 

তাহারই ক্রমোদ্বর্তন দেখানো হইল মাত্র-প্ররুর্ত পক্ষে ভগবান 

সকল রসের সাধনারই বশীভূত। কেবল রসের পথ কেন--যে যথা 
মাং গ্রপদ্যস্তে তাংস্তথৈব ভবাম্যহম্ *যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভঙ্গে 

তৈছে।” অর্থাৎ যাহা কোর্ন রসেরই লাধন। হয়, অথচ ভগবদ্ ভক্তি, 

ঘে ভক্তি বিধি মিয়মের দ্বার! পরিচ্ছি্ন সে ভক্তি, অর্থাৎ বৈদ্বীভক্তির স্থান 
“এহে। বাহ হলেও কম উচু নয়। তধে বৈধী ভক্তি যেন উজ্জান 
বাহিয়া বহুক্লেশে নৌ-যাত্রা আর রাঙ্গান্ছগা ভক্তি জোয়ারের প্রাবনের 
সাহায্যে সেই পথেই ভাটিতে যাওয়া । 

নিত্যানন্দ বুঝিয়াছিলেন--ভক্তের পক্ষে নখ্যভাবই চরম, তাহার 
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বেশী আগানো সম্ভব নয়। পুরীধামে--মহাপ্রভূুর দিবোমাদের 

কথা তাহার কানে পৌছিত, সম্ভবতঃ ভিনি হ্বচক্ষে দেখিয়াও থাকিবেন 
-*কিছ্ত নবদ্ীপলীলাকেই চরম বপিয়। তিনি জানিতেন। তিনি মধুর 

ভাব লইয়! ম্বরূপ-রূপাদিব মত মাথা! ঘামান নাই । “নিত্যানন্দগণাঃ 

সর্বে গোপাল! গোপবেশিনঃ | 

পদবর্তার! যে রসের সাধক তাহা সখ্যরস ও মধুররসের মাঝামাবি | 
তারা সাধারণতঃ সখীভাবে বা দূতীভাবে রাধার়ফণের প্রণয়পীলা- 
বিলাসে সহায়তা করিতেছেন। রুষেব্রিয়গ্রীতি ইচ্ছা ছাড়া তাহাদের 

আর কোন লক্ষ্য নাই। কাব্যের রসহষ্টিতে সঞ্চারী ভাবের যে কাজ, 

লীলারসন্থ্টিতে এই সখীভাবেরও সেই কাজ । দুগ্মস্ত-শকুন্তঙার মিলন- 

সাধনে অনস্থয়া-প্রিয়ংবদা় আগ্মহ, উত্কণ্ঠী ও আত্মোৎসর্গের ভাব 
স্মরণীয় । এক্ষেত্রে প্রাকৃত প্রেম বলিয়! কবিগুরু অনঙ্গয়া-প্রিয়ংবদাকে 

কাব্যের উপেক্ষিতাঁ বলিয়াছেন । ব্রজলীলার অপ্রারূত প্রেমের ক্ষেত্রে 

সখীদের কাব্যের উপেক্ষিত বলিবার উপায় নাই । তাহাদের স্বকীয় 

স্বাতস্্য নাই, তাহারা রাধারুফের মহাপ্রেমলীলার অঙ্গীভূত। তাহাদের 

বাদ দিলে লীলাই পূর্ণাঙ্গ নয়। সবীর1 কাবোর উপেক্ষিতা নয় বলিয়াই 

সর্থীভাবে বিভাবিত পদকর্ত। সাধকরাও বৈষ্বজগতে উপেক্ষিত ত 

নছেনই, বরং ঝড় বড় মাধকদের মধ্যাদ| লাভ করিয়াছেন। কেবল 

ভাবপোষণ নয়--এ ভাবের পদে বাশীবূপদানও সাঁধনভঙ্জনের অঙ্গ। 

আর এ পদাবলীর পাঠ, আবৃন্ধি-বিশেষত: মংকীর্ডনে স্থরমূচ্ছনার 
মধ্য দিয়া রসাস্বাদনও মাধনভজনের এঙ্গ'ভূত হই! উঠিয়াছে। 
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শ্রীচৈতঘ্লের চরিতকারগণের রচনা পাঠে জানা যায়-সে সময়ে 
সমগ্র বঙ্গদেশে প্রীচৈতন্থের গ্রভাবে শুধু প্রেমের বন্যা নয় একটা ভাবের 
বন্তাও আনিয়াছিল। ইনার ফলে সাহিত্যক্ষে তরে প্রচুর শশ্যসম্পদের 
জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়-- 

“বর্ধাধতৃর মত মানুষের সমান্জে এমন এক একটা সময় আসে, 
যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে । 

টচৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত 

আকাশ প্রেমের রসে আর হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে 

যত কবির মন মাথ! তৃলিয়! দাড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের 

বাপ্পকে ঘন করিয়া! কত অপূর্ব ভাষা এবং নৃতন ছন্দে কত প্রাচ্য 
এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ণ করিযাছিল।” 

[ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ] 

মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই যন্ত্ 
যেমনই উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের দত পাখী স্থপ্ত হইয়া! ছিল, 

মকলেই এক নিমেষে জ্ঞাগরিত হইয়া গান ধরিয়া দিল। ইহা হইতেই 
দেখ। যাইতেছে, বাংলা দেশ আপনাকে ষথার্থভাবে অস্কভব করিয়াছিল 

বৈষ্ণব যুগে । এই সময়ে একটা গৌরব সে লাভ করিয়াছিল ঘাহা 
অলোক-সামানা, যাহা বিশেষরূপে বাংলা দেশের, যাহা এ দেশ হইতে 
উচ্জ্গিত হইয়া অন্তত্র বিস্তারিত হইয়াছিল” [এ] 

জাতীয় জীবনে এই রসংগ্রাচুর্যের ফলে শুধু মৌলিক থ্রি নয়, 
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অন্বাদ সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি ও গ্রীব্ৃদ্ধি হয়। কেবল বঙ্গদাহিত্যের 
নয়, সংস্কৃত সাহিত্যে ৪ একটা ভাববন্য।র প্রবাহ আসে। 

শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সহচর ও ভক্তগণের মধ্যে যাহাদের সংস্কৃতে 

অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহারা সংস্কৃতে চৈতনুলীলা সম্বন্ধে, তাহার 

প্রচারিত প্রেমধশ্ম সম্বন্ধে গ্রন্থাদি এবং শ্রাচৈতন্ত-প্রবন্তিত আদর্শে একই 

সময়ে ব্রজে ও বঙ্গে নৃতন করিয়! কাব্য, নাট্য, অলঙ্কার, রসতত্ব ও 
দর্শনের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ! এই সঙ্গে ব্রজে সংস্কৃতে 

ব্রজলীলাবিষয়ক গ্রস্থও অনেক রচিত হইায়ছিল। 

ভাগবত ও অন্যান্য গ্রস্থের নৃন্ঠন করিয়া বন্থ টীকা, ভাত্য ও টিপ্ননী 

রচিত তইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের গ্রস্থকারগণের মধ্যে পগোম্বামী, 

জীবগোস্বামী ও পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুবরের নাম বিশেষ করিয়া 

উল্লেখযোগা । সনাতন গোস্বামী বচন! কধেন, বুহদ্ভাগবতাম্ৃত, এবং 
ভাগবতের বৈষ্বতোথণী নায়ী টীকা । এইগুলি ছাড়। তিনি সংস্কৃতে 

পদাবলী রচনা করেন। সেগুলি আজিও লীলাকীর্তনে গীত হয়। 

রূপগোন্বামী বচন! করেন _ ভর্তিবসামৃতসিন্কু ( রপশাস্ত্ের গ্রন্থ-- 
ভক্তিতত্বের বিশ্তৃত ব্যাপ্য। , উজ্জলনীলমণি ( উজ্জল বা মধুর রসের 
ব্যাখ্যা, বিশ্গেষণ এবং অলঙ্কারনির্ণয়), নাটকচন্দট্রিক ( নাটক-সন্বন্ধীয় 

রসতত্বের গ্রন্থ ), বিদগ্ধমাপব (নাটক ), ললিতমাধব (নাটক ), লঘু 

ভাগবতামৃত-সিন্ধু-বিন্দু, বাগময়ী কণা, আখ্যাতচন্দ্রিকা, প্রেমেন্দুসাগর, 
গোবিন্দবিরুদাবলী, দানকেলিকৌমুদী (রূপক নাট্য ), উদ্ধবসন্দেশ 

€ কাব্য ), হংসদুত (কাব্য ), পদ্যাবলী। 

জীবগোস্বামী রটনা করেন শ্রীগোপালচম্পু, হরিনামামূত ব্যাকরণ, 
গোপালভট্রের ষট্লম্দর্ডের সর্বসংবাদিনী টীকা এবং বহু গ্রন্থের ভাস্ত 
ও টীক1। শ্রীগোপাল ভট্ট হরিভক্কিবিলাসনামে বৈষ্ণব স্্তি গ্রন্থ রচনা 
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করেন। গোপালভট্ট ও জীব গোস্বামীর যট্সন্দর্ত বষ্চবতখমূলক 
পুস্তক। মুরারি গুপ্ত রচলা করেন স্ীকফটৈতন্থচরিতম্ ( কড়চা নামে 
প্রসিদ্ধ )। রায় রামানন্দ লেখেন জগন্নাথবল্পভ নাটক এবং প্রবোধতনন্দ 
লেখেন টচৈতত্চন্্ামৃত, কবিকর্ণপূর রটনা করেন-_শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতাম্বত মহাকাবা, শ্রীটচতন্তচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, 

অলঙ্কারকৌন্তভ ( অলঙ্কারের ও রসতত্বের পুস্তক ) ও” গৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিকা । কৃষ্দাপ কবিরাজ রচনা! কবেন--প্রীগোবিন্গলীলামৃত 

এবং আরো কয়েকখানি পুস্তক । বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রচনা করেন-.- 

শ্রীরু্জভাবনাম্বত, গৌরগণচন্দ্রিক। ও ভাগবতের টাক1। 

সার্বভৌম রচনা করেন গৌরাঙ্গ-শতক। গোৌরাঙ্গ-শতকের মত 
সংস্কৃতে শ্রীচৈতন্তের স্তবাবলী রচিত হইয়াছিল অজশ্র। এই স্তবগুলিতেও 
প্রীচেতন্তদেবের বাণী, চরিত্র ও জীবনকথা অনেক আছে। গোবিন্দদাস 

সঙ্গীতমাধব নাটক ও নরহরি সরকার শ্রীরঞ্ণভজনামৃতম্ রচনা করেন। 
এই সকল পুস্তকের অধিকাংশেরই বাংলায় অন্বাদ হইয়াছিল--- 

কোন' কোন গ্রন্থের ভাব লইয়া নৃতন গ্রস্থও রচিত হস্টয়াছিল। প্রেমদাস 

চৈতন্যচন্ত্রোদয়কৌমুদী' নামে কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের; 
লোচনদাঁদ জগন্নাথবল্পভ নাটকের শ্লোকাবলীর ; ঘছুনন্দন দাস 

গোবিন্দলীলামবতের ও বিপ্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীরঞ্চকর্ণামৃতের ও 

বূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের অন্বাদ করেন। 

ভাগবতের অগন্তবাদ শ্রীচৈতন্তদেবের পূর্ব হইতেই চলিতভেছিল। 

মালাধর বন্থু গুণরাজ খা সর্বাগ্রে ভাগবতের (১*ম-১১শ 

স্বন্ধের ) অনুবাদ করেন।, বাঙলার নিজন্ব ভাবধারা তাহার 

অন্নুবাদের পরিখাতে প্রবাহিত করিয়া কবি শ্রীকষ্চবিজয়কে 
মৌপিক কাব্যের মধ্যাদা দিয়াছেন। ইহা কেবল জঙ্গুবাদমাত্র নয় । 
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তাহা হইলে শ্রীচৈতন্তদেব ইহা শুনিয়া আনন্দ পাইতেন না, কাযা 

থাকিতে তাহার ছায়ায় রতি তইত না।* 

রঘুনাথ পণ্ডিত পরে ভাগবতের ১২শ ক্বদন্ধের অনুবাদ করিয়া কৃষঃ- 

প্রেষতরঙ্গিণী নামে কাবা রচনা! করেন। ভাগবতের অস্বাদকদের মধো 

মাধবাচার্ধের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | মঙ্গলকাব্যের ধারায় ইহার 

কাব্য শ্রীরষ্চমঙ্গল নামে স্থান পাইতে পারে। ইনি ভাগবতের আঙ্গবিক 

অন্থবাদ করেন নাই; ভাগবত হইতে শ্রীকষ্ণ-চরিতাংশ গ্রহণ করিষ্া 

তাহার সহিত খিষ্পুরাণ, হরিবংশ এবং অন্যান্ত পুরাণের বহু ভাব 

মিলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারের জন্য এই কাব্য রচনা করেন। 

কবিচন্দ্রেরে গোবিন্দমঙ্গল ভাগবতেরই অন্বাদ। ষোড়শ শতাবীর 

শেষ ভাগে মাধব|চার্যোর শিষ্য কায়স্থ ভৃত্য কঞ্*দাস একখানি 

শ্রীকঞ্*মজল রচন|, করেন। তাহাতে ভাগবতের উপাধ্যানের সহিত 
দানখণ্ড, নৌকাখণ্ত, স্থৃভদ্রাচরণ, পারিজাতহরণ, ত্রৌপদ্দীর বস্ত্রহরণ 
ইতাদি উপাখ্যান মিলাইগা তিনি এই কাব্য রচনা করেন। ভাগবত 

অবলধ্ধনে ধাহারা কাবা রচনা করেন তাহাদের মধ্য দেবকীনন্দন 

কবিশেখবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগা । ইহার কাবোর নাম 
গোপালবিজয় কাব্য। ইশি দানপীলায় ভাবে ও ভাষায় বড়, 
চপ্তীরাসের দানলীলার আন্ুমরণ করিয়াছেন। ইহার বড়ায়ী চরিক্র 

%* ইহা! প্রীকৃঞ বিজর কাব্য নামে প্রদিদ্ধ। প্রায় নিখুঁত পয়ারে ইহা রচিত। এই 
অনুবাদ আক্ষরিক নয়। দানলীলা ও পারথণ্ড ইহাতে সংযোজিত হুইয়াছে। ভাগবতে 

রাখা নাই--ইছাঁতে রাধার জ্বাবির্ভাব হুইয়াছে। 

শরীক বিজয়ের ভাষার নিদর্শন-_ 

ছাওয়ালের স্তপপান করে কোন জন । নিজপতি মঙ্গে কেহ করেছে শয়ন ॥ 
ছেনছি লময়ে বেণু করিল শ্রবণে। চলিল গোপিক সধ যে ছিল যেখানে ॥ 
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অপূর্ব | 'এইরূপ বহু গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে । অবশ্ঠ 
ইহাদের: অধিকাংশই দীপান্বিতার মহোৎসব আলোকিত করিয়া 
ৃন্ময়দীপের ন্যায় তুলসীতলার পাশে রাশীকতত হটয়াছে-- তৈজস 
প্রদীপের, মর্যাদা লাভ করিয়া অভিঅল্পসংখ্যক গ্রন্থই দেবালঘ্ের 
কুলুঙ্গিতে স্থান পাইয়াছে। 

প্রকৃত তৈজসদীপের গৌরব লাঁভ করিয়ছে শ্রীচৈতন্তের কয়েকখানি 
জীবনচরিত। সেগুলির মধো উল্লেখষোগ্য ১ | 

১। কুষ্দাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীচৈতন্চরিতামত ২। বৃন্দাবন 
দাসের শ্ীচৈতন্তভাগবত | ৩। লোচনদাসের চৈতন্যমঙগল | ৪ জয়ানন্দের 
চৈতন্যমঙ্গল। ৫। গোবিন্দদাসের কড়চা--এই কড়চা লইয়াই অনেক 
কচকচি হইয়া'গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন উহা! প্রাচীন গ্রন্থই নয়): 
উহ| অর্ব্বাচীন গ্রস্থ। কেহ কেহ বলেন সম্ভবতঃ একটি খণ্ডিত পুথি 
ছিল-_শাস্তিপুরের জয়গোপাঁল গোস্বামী মহাশয় উহাকে সম্পূর্ণা্ 
করিয়াছেন। ন্মাবার কেহ কেহ বলেন উহা একেবারেই জাল। 

দীনেশবাবু উহাকে আসল গ্রন্থই মনে করিতেন । আমাদের মনে হয় 
একটা “খগচ্ছিক্নব্ুৎক্রান্ত পুঁথি ছিল, গোস্বামী মহাশয় উহাকে ঢালিয়া 
সাজিয়াছেন। 

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া শ্ীচৈতন্তের লীলার ইতিহাস তাহার ভক্ক ও 

পার্ধদগণের জীবনচরিত ও বৈষ্ণবসমাজের ইতিহামের মধ্োেও পাওয়। ধায় । 
সেই শ্রেণীর চরিতগ্রস্থের মধ্যে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য-_ 

১। যছুনন্ননদাসের কর্ণানন্দ। ২। নিত্যানন্দদাসের প্রেষবিলাস। 

৩। প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা। ৪। ঈশান নাগরের অগ্থৈতপ্রকাশ। 
৫| নরহরিদাসের অছৈৈতবিলাস। ৬। হরিচরণদাসের অদ্বৈতমর্জজ ।' 

৭। বিখ্যাত পদকর্ত। গীতচন্দ্রোদয়ের সংকলগ্িত1 নরহুরি € ঘনশ্াম ) 
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চক্রবন্তীর ভক্তিরত্বাকর, শ্রীনিবাসচবিত ও নরোত্বমবিলাল। 

৮। মনোহরদানের অন্গরাগবল্লী ইত্যাদি । * 

এই সকল গ্রস্থকারদের মধ্যে ঈশান নাগর মহাপ্রভৃর সামসময়িক 1 
হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গলে মহাপ্রতূর দানলীলা অভিনয়ের কথা আছে । 

বড়, চণ্ডীদাসের কুষ্ণকীর্তনের দানপ্পীলা মহাপ্রভু ষে উপভোগ করিতেন 
সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বংশীশিক্ষায় মহাপ্রভৃর জীবনকথা 

সংক্ষেপে বিবৃত হুইয়াছে। ভক্তিরত্বাকরে অনেক আজগুবি কথা 

থাকিলেও ইহার এতিহাসিক মূলা কিছু আছে। ইহাতে পরবর্তী 

যুগের বৈষ্ণব ধর্শপ্রচারক ও আচাধ্যগণের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ 

আছে। তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম। 

এই গ্রন্থে বূপসনাতন, জীবগোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী ইতাদি 

বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণের ও পরিচত্ব,দেওয়া আছে। গ্রন্থে বছ শ্লোক উদ্ধৃত ও 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থে সংগৃহীত পদগুলিও স্ুনির্বাচিত। ইহাতে 

শ্রীচৈতন্তদেবের ভগবত গ্রমাণের বহু গল্প আছে। 
অছ্ৈতপ্রভৃর জীবনচরিত অনেকগুলি পাওয়! গিয়াছে, এমন কি 

অদ্বৈতপত্রী সীতাদেবীরও জীবন»রিত আছে। কিন্তু নিত্যানন্দপ্রতৃর 

কোন পৃথক জীবনচরিত পাওয়া যায় নাই। চৈতন্তভাগবতের প্রায় 
অর্ধাংখই নিত্যানন্দের জীবনচরিত। নিত্যানন্দ ঘান নিত্যানন্দ প্রভৃর 
একখানি ভীবনচরিত লিখিয়াছিলেন-_তাহা এখন আর.পাওয়া, যায় ন। | 

এইগুলি ছাড় নিম্নলিখিত পুন্তকগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। জগদানন্দের প্রেম 
বিবর্ত, মুকুদ্দের আনন্দরক্লাবলী ও দিদ্ধান্ত চত্রোদয়। রাঞ্জবললভের মুরলীবিলাস, 
লোকনাথ দসের সীতাচরিত্র, দাপগ্নোক্বামীর মনঃশিক্ষা, রাধবগোম্বামীর ভক্তির 

প্রকাশ, বৃন্দাবন দাসের তন্ববিলাদ ও তত্বচিস্তামণি, মনোহর দাসের সমঞ্জরী খ 
পীতাদ্বর দাসের রসকল্পাবল্লী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য | 1 
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এই সকল চরিতশাখার পুম্তক হইতে কেবল শ্রীচৈতন্যদেৰ নয়-- 
তাহার ভক্ত ও দ্মন্থচরগণের যে পরিচয় পাওয়া, যায় তাহ ভক্তির 

ধৃপধূমে সমাচ্ছন্ন। তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধরণের 

প্রয়োজন আছে। চৈতন্যদেবের পার্থচরগণ ও ভক্তগণ যে মহাপুরুষ 

ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, চরিতকারগণ তাহাদের চকিজ্র-- 
মাহাস্থ্কে এত বেশি অতিরঞ্জিত করিয়া না দেখাইলেও 
পারিতেন। 

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবিকতা ইহার একপ্রকার হরণ করিম 
লইয়্াছেন। ফলে চৈতন্যদেব আর রক্তমাংসের যানষ থাকেন 
নাই। ইহাদের কাছে তিনি ভাববিগ্রহ । যাম্ুষ হইয়াই তিনি কত 

বড়, দেবতাদের চেয়েও বড়, তাহা বুঝিবার বা জানবার সুযোগ বা 

অবসর তাহারা দেন নাই। তাহারা বলিতে চাহিয়াছেন-- 
মান্ধগব নহেন বলিয়াই তিনি এত বড়। নিমাই যে স্ুপপ্ডিত 

ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই; কিন্তু পাগ্ডিত্যই তাহার 

জীবনে বড় কথা নয়, জান অপেক্ষা গ্রেম ঘষে অনেক বড় এই কথাই 

স্তাহার জীবনের মূল সর । চরিতকারগণ তাহার জীবনে চরম পাপ্তিত্য 

আরোপ করিয়াছেন। যে মহাজ্ঞান [২2৮6৪120 ( আপ্ত ) তাহার 

নিকট অন্শীলন বা অধায়ন হইতে আহ্ৃত জ্ঞান অতি তুচ্ছ। চজরৎ 
মোহাম্মদের জীবন-কথা স্মরণ করিলেই তাহা বুঝা যায়। 

রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, রঘুনাথ, নরোত্রম ইত্যাদি সাধকগণ 
প্রভূত ধনসম্পদ ও মান গৌরব ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের চরণতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহা হইতেই তাহাদের মহাপুরুষত্ব ও মঙ্কা- 
প্রতুর প্রেমধশ্মের মহিম! সম্যকৃভাঁবেই উপলব্ধ হয়, এরূপ ক্ষেত্রে অলৌকিক 

শক্তিক্ বা এশ্বধ্যের সমারোশে মন্ম্তত্থের মহিমা! জ্ুসধই হইয়াছে,” 
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বৃদ্ধি পায় নাই। চরিতকারগণ শ্রীচৈতন্তদেবের ভক্ত ও সহযোগি 

গথকে দেবতার অবতার বলিয়া অথবা কুঝ্সিণী, সত্যভামা, ব্রজগোপী ও 

মঞ্জরীগণের অবত।র বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহাদের আহার- 

বিহার, চালচলন সমহ্তকেই অমাচুষিকী ও অপ্রারৃত লীল। বলিয়া! মনে 

করিয়াছেন। ইহাতে মানুষের মাহাত্মা ত্বীকার না করিয়৷ প্রকারাস্তরে 

দ্নেবতারই মহিম। কীর্তন কর। হইয়াছে। 

জ্ীচেতন্যের ভক্ত ও অনুচরগণ কেবল এঁহিকসম্পদ কেন--ন্বর্গ, 

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে জন্মের আকাজ্ষা-_এমন কি মোক্ষ পর্যাস্ত 

প্রার্থনা না করিয়! 'পুক্ষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধনের” জন্য জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । চরিতগ্রস্থথবপণীর ভাববিলামের আতিশধ্য ও ত্যাবকতার 

উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই সত্যটি কোথাও হারাইয়। যায় নাই। 

পরবর্তী চরিতগ্রস্থাবলী হইতে ইহাও জানা যায়,--এই আরশ 

শেষ পর্যস্ত রক্ষিত হয় নাই। ভক্তির অন্্শীলন করিয়া বৈষ্ুবগণ 

শ্বীকফে ভক্তির কথ। তৃলিয়৷ শেষে মানুষেরই তক্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল। 

মান্গষকে জোর করিয়। বাড়াইতে বাড়াইতে তাহাকে দেবতার আপনে 

তুলিয়৷ দিয়াছিল। ভক্তের ভক্তিই দেবতার সর্বনাশ সাধন ফরে__ 
দেবতা ভক্তের পরিচধ্যায় ক্রমে ভোগবিলালী হইয়া পড়েন। 

প্রচৈতন্ঠদেব বিষয়ীর মুখদর্শন করিতেন না৷ এবং জগদানন্দকে স্থাচ্ছন্দা 

ভোগে প্রবর্তনার জন্ত তিরস্কার করিতেন । কিন্তু কালক্রমে দেখা যা, 

ধাহার] যৌবনে কঠোর সংযম, ক্ষান্তি, শম ও ব্রহ্ষচর্যের সাধনা করিয়া 

নমন্য হহ্য়াছেন--পরবত্তী জীবনে তাহাদের কেহ কেহ ভক্তের সেবায়, 

আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে বিষয়তৃঞ্জন করিয়া স্থলৎপাদ হইয়াছেন। 

ক্রমে বাংলায় গৌরাঙ্গবাদের প্রচার হয়--তাহাতে প্ররুফের বদলে 

গৌরাঙ্গেরই উপাসনা প্রবর্তিত হয়। বৈষ্বগণ তাহাতে ক্ষান্ত না 
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হইয়া গুরুকেই ভগবান করিয়া তুলিলেন-- ইহাতে চৈতন্ত প্রবর্তিত মহ্থান্ 
আদর্শ ন্ট হইল। আবার সেই চিরস্তন গুরুবাদ ফিরিয়া আসিল; 

সেই মীননাথ গোরক্ষনাথের পুনরভিনয় হইতে লাগিল। কর্তাতজ। 

দলের স্থ্রি হইল, সহজিয়াবাদ নূতন আকারে দেখা দিল, বৈধঃবধর্্ঘ ৪ 

পদাবলীর ভোগাম্ুকুল ব্যাখ্যার সুত্রপাত হইল। যে ধর বৈরাগ্োর 

উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার সহিত ভোগের ও ভোগী মানুষের সর্ব. 

প্রকার দুর্বলতার সন্ধি করিতে হইল ! 

বাংলার একদল লোক শঁচৈতন্তকে যোগসাধক দেহতত্বী, একদল 

শূন্যবাদী, একদল সহজিয়৷ বানাইয়াছে। তাহার ফলে বৈষবসম্প্রদায় 
হইতে নান। সম্প্রদায়ের শুষ্রি হইয়াছে । তাহাদের সাধনভজন পদ্ধতির 

সঙ্গে 'ত্রজের গোস্বামীদের সাধনপদ্ধতির মিল ত নাই-ই, উপরস্ত 
অনেকক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বৈষ্বমতের বিরোধী । চৈতন্তভাগবত রচনান 
সময়েই বৈষ্ণবডের মধো পাচটি সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়। ১। নিত্যানন্দী 

২। গদাধরী ৩। অন্বৈতলন্প্রদ।য়ী ৪। গৌরনাগরী €। নিত্যা 

নন্দবিদ্বেধী--এই পাচ সম্প্রদ্ধায়ের মধ্যে ভক্তিধর্ধের মূলতত্বে যতানৈক্য 
না থাকিলেও বাহ্াা আচার আচরণ ও সাধনভজনের পদ্ধতিতে বৈষম্যের 
সরি হয়। েমন-_ বৃন্দাবন দাস সনাতন গোস্বামীর “হরিরিহ যতিবেশঃ 
কজচৈতন্য নামার? পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু নরহম্ধির 
গৌরনাগরী ভাবও অন্থমোদন করেন নাই । 

চরিতশাখার গ্রন্থ ছাড়া "ত্তিগ্রস্থ ও রসতত্বের বনু গ্রস্থ রচিত 

ইইয়াছিল। একা নরোভম ঠাকুরই প্রেমভক্তিচন্জ্রিকা, মাগমালা, 
সাধনভক্তি চক্দ্রিক, ম্মরণমঙ্গল ইত্যাদি ১৪ থানি গ্রন্থ রচনা করেন। 

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে সর্বোচ্চশ্রেণীর সাহিত্য যাহা! রচিত হয়, 

তাহা পদাবলী সাহিত্য । শ্রীচৈতন্তদেষের জীবৎকালে যে পদাবলী 
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রচিত হয় তাহা যৎসামান্ত, তাহার তিরোধানের পর এই সাহিত্যের 
ব্যুগগ আসিয়া! পড়ে। শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে ভক্তভ্রমরগণ মধুপানেই 
নিমগ্ন ছিলেন, গুঞ্ন করিবার অবসর বড় পান নাই। গৌরাজদেবের 

জীবনকমল মুদিত হইলে ভক্তবুন্দের কণ্ঠে মধুপিপাসায় ষে আকিঞ্চন 
বন্ধত হইয়াছে তাহাই সর্বোত্কষ্ট পদাবলী সাহিত্য। শ্রীচৈতন্যদেবের 
আবির্ভাব যে পদাবলী সাহিত্যের প্রেরণ দিয়াছিল, তাহারই রসপ্রবাহ 
তিনশত বৎসর ধরিয়া চলিয়ছে-পরে এ প্রবাহই বাউল গান. 

সহজিয়া! গান. পীচাপী গান, কবির গান ইত্যাদির মধ্য দিয় আমাদের 

সমতলে নামিয়! আসিয়াছে। মুরারি ও নরহরি সরকারঠাকুরই গৌরোত্র 
পদাবলী রচনার আদিগুরু। নরহরি সরকার ঠাকুর হইতে কৃষ্চকমল 

নীলকণ্ পরাস্ত এ ধারা অব্যাহত ভাবে চপিয়! আসিয়াছে । পদাবলী 

সাহিতোর একটি ধারা গৌরগীতি। অন্যটি ব্রগীতি। গৌরগীতি 
ধারার পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আর রচিত হয় নাই। প্রাচীন 

কবিদের গৌরগীতিকাগুলিই আজিও রসকীর্ডনের, প্রারস্তে 'গৌর- 
চন্দ্রিকারূপে উদগীত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতে ত্র 

বুলিতে পদরচনার প্রথা ছিল না। তাহার তিরোভাবের পর ব্রজবুলিতে 
জন্র পদরচন! হইতে থাকে । পদ্দাধলী-রচয়িতাদের মধ্যে নিয়লাখিত 

কবিদের পদ আজিও রসকীত্তনে গীত হয়। শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের 
পূর্বে রচিত জয়দেব, বিদ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের পদের সহিত জ্ঞানদাস, 

গোবিন্দদাস, বলরামদাস, উদ্ধবদাস, শশিশেখর, লোচনদান, যছুনন্দন 

দাস, জগদানন্দ, রায়শেখর, ঘনশ্যামের পদাবলী কীর্তনে গীত হয়। 

ইহাদের পদাবলী ঘনশ্তামের গৌরগীতচিন্তামণি, গী তচন্দরোদয়, 
বিশ্বনাথের ক্ষণদ! গীতচিস্তামণি, বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু, রাধামোহনের 
পদামৃতসমূতর, গৌরন্থন্দরদাসের কীর্তনানন্দ ইত্যাদি গ্রন্থে সংগৃহীত জাছে। 
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ঞচৈতন্তদে নিজে ধন্মবিষয়ে ম্মার্ভপথ বঞ্জন করিয়াছিলেন, কিন্ত 

শা্পসম্মতঙাবে সন্গাসধর্শ পালন করিতে চাহিতেন--তিনি দামোদর 

ও সার্বভৌমকে পদেপদে প্রশ্ন করিয়া শান্্রবিধিও জানিতে 

চাহিতেন। 

শ্রীচৈতন্যদেব কাহাকেও অস্পৃশ্ব মনে করিতেন না, কিন্তু সনাতন ও 

হরিদাস মর্যাদ| রক্ষা করিয়া একটু দুরে দুরে থাকিলে তাহাদের 

বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে স্থখীই হইতেন। ভক্তিধর্খে সকল জাতির লমান 

অধিকার তিনি স্বীকার করিতেন, কিন্ত জাতিভেদের গণ্ভী তিনি ভাঙ্গিতে 

চাহেন নাই। জগন্নাথের প্রসাদ সম্পর্কে স্পৃষ্থাম্পৃশ্য বিচার করিতেন 

না. কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া “ঘরভাত' গ্রহণ করিতেন না । হ্ীচৈতন্যের গ্রভাবে 

বঙ্গদেশে স্মান্তশাসন অনেকট। শিখিল হইয়াছিল । উচ্চবর্ণের জাত্যভিমান 

আননেকট। কমিয়াছিল। বলা বাহুলা, শ্লীচৈতন্তের আহ্বানে ব্রাহ্মণমমাজের 
বহু জ্ঞানী ও গুণী গৃহস্থই সাডা দিয়াছিল। প্রীচৈতগ্তের অন্থবর্তী ও 
পরিকরদের মধ্যে ত্রাঙ্মণদের সংখ্যাই বেশি । ইহারা ম্মার্তপথ একেবারে 
ত্যাগ করেন নাই, শিখাস্থত্রও তাঁগ করেন নাই। তবে ব্রাঙ্ষণেতর 

জাতির পরম্ভক্তদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে ইহাদের আপত্তি 
ছিল ন]। 

জনসংধার অন্ুপাতের কথা ভাবিলে বিশেষরূপ বিচলিত 

হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গবাণী ও পশ্চিমবঙ্গ-প্রবাণী বৈদ্যসমাজ। 

শ্রীচৈতগ্ভদেবের সংস্কৃতি প্রথম জীরনচবিত-লেখক মুরারি গুপ্ত 
ও পরমানন্দ মেন কবিকর্ণপূর । বাংলা ভাষায় জীবনচরিতের মধ্যে 
ছুইখানি প্রমান গরন্থই-_হ্লীচৈতন্তচরিতামৃত ও শ্রীচৈতগ্তমঙ্গল--যৈগ্য- 
জাতীয় ভক্তকবির রঠিত। চটৈতন্ভোত্তর পদকর্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 

গোবিন্দদালও টবদ্য। পদকর্তাদের মধ্যে বৈঘ্যতক্তদের সংখা খুব বেলী । 
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গোৌঁধপারম্যবাদ প্রতিষ্ঠা ও গোৌরাঙমৃদ্িপূজা-গ্রবর্তনও মুয়ারি, শিবানন্দ 
সেন, কবিকর্ণপূর, নরহরি সরকার ও লোচনদাস ঠাকুরের কীর্ছি। 

কায়স্থজাতির মধ্য উত্তররাচ়ীয় কায়স্থসমাজে চৈতন্তের প্রভাব লব 

চেয়ে বেশি সম্পাতিত হয়। ব্রজের ছয় গোস্বামীর একজন (রঘুনাথদাস) 
কাযস্থ। মহাপ্রভু ইহাকে শালগ্রাম পুজার অধিকার দিয়াছিলেন। 
কুলাই ও কুলীনগ্রামবাপী ভক্কের! কায়স্থ। কোন কায়স্থের রচিত 

চরিতগ্রস্থ পাওয়। ধায় না বটে, কিন্তু পদকর্তাদের অনেকেই কায়স্থকুল 

অলগ্কত করিয়াছিলেন এবং নরোত্বমদাস বৈষ্বসমাজের গুরুস্থানীয়। 
অন্ঠান্ত জাতির লোকদের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তিধশ্ম সঞ্চারিত 

করেন। এমন কি অগ্ঠান্ত জাতির অধিকাংশ লোকই বৈষ্ণবধন্ে 

দীক্ষিত হইয়াছিল। বণিক সমাজের ধনী ব্যক্তিরা দেশে বনু দেবালয় 

গ্রতিষ্ঠ। করিয়। শ্রীরু্ণ ও শ্রীকুষ্চচৈতন্যের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
উদ্ধারণ দত, শ্ঠামানন্দের মত শূদ্রজাতীয় বছভক্ত সর্ধববর্ণের নমস্থ 

হইয়াছেন। ৬৪ মোহাস্ত ও ২৪ জন গোপাল উপগোপালের মধ্যে 

শৃত্রজাতীয় ভক্তদের সংখা! অল্প নয়। 
সঙ্গীত-লক্্মী উপবীতী কণ্ঠ বাছিয়া বাছ্ধিয়! তাহার আসন নির্বাচন 

করেন না। নীচজাতির বহুলোকও সৌকঠ্য ও গীতদক্ষতা লাভ 

করিয়া বড় বড় কীর্তন-গায়ক হইয়! উঠিয়াছিল এবং শেষপধ্যস্ত ভক্তের 

মধ্যাদা লাভও করিয়াছিল। 



শ্্রীচৈতন্যের মানবিকতা 
পদাবলী শাখারই একটি প্রশাখা গৌরগীতিকাবলী। এই 

গৌরগীতিগুলিতে শ্রীচৈতন্তদেব ভাববিগ্রহে পরিণত হইয়াছেন । 

চরিতশাখাগ প্রীচেতনাদের শ্বয়ং ভগবান। কিন্তু তাহা সত্তেও 

চরিতগ্রন্থ গুলিতে তাহাকে একেবারে মান্বিকতাবঙ্জিত করিয়া চিত্রিত 

কর| হয় নাই। এই মানবিকতাটুকু মাঝে মাঝে ফুটিয়াছে বলিয়াই 

আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে 'আপন জন"বলিয় কল্পনা করিতে পারি। কেবল 

ভক্তির স্বর্গে নয়, ভালবাসার মত্যলোকেও ত্বাহাকে পাইয়া! থাকি ।-- 

বাংলার “ঘরের ছেলের চোথে বিশ্বভৃপের ছায়া দেখিতে পাই। 

শ্রীচেতন্যদেবের বালযকৈশোরে বুন্দাবনদাস যতই ভগবত! আরোপ 

করুন, তাহার প্রথম জীবনে মানবিকতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 

কিশোর নিমাই সত্যই খুব ছুর্ান্ত ছিলেন, কি দুললিত 

ব্রজগোপালের অন্থসরণে তাহাকে দুরন্ত বানানো হইয়াছে, তাহা 

ঠিক করিয়। বলা যায় না। রজপ্রিয়, তর্কপটু, কলহপ্রিয় নিমাই 
পণ্ডিতের মানবিকতা কোন চরিতকারই হরণ করিতে পাবেন নাই। 

মুরারি গুপ্ত এই নিমাই পণ্ডিতকে হাড়ে হাড়ে চিনিতেন । 

পড়য়। নিমাই ছিলেন ছৃদ্্ন্ত, পণ্ডিত নিমাইকে সকলে উদ্ধত 

বলিয়া! জানিতেন। তাহার আটোপ-টক্কাবে সকলেই সন্ত্রস্ত । তর্ক করিয়! 

বিষ্যাবলে সকলকে হারাইবার জন্য তিনি নবন্বীপের পণ্ডিতদের খু'জিয়া 
বেড়াইতেন। জিগীষু নিমাই পণ্ডিতকে সকলেই এড়াইয়। চলিতেন। 

এদিকে তিনি খুবই রঙ্প্রিয় ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের স্বভাবদিদ্ধ রঙ্গ- 
রসিকত। তাহার চরিঞ্রে পৃরামাত্রাতেই ছিল। নিজে শ্রীহট্ের লোক 
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হইয়াও প্রীহট্য়াদের ভাষ|! লইয়া তিনি রসিকতা করিতেন। আসল 
রদিক লোকের ইহাইভ বিশেষ হ-বঙ্গব্যঞঙ্গের আঘাত হুইতে 

আপনজন ও আপনাকেও অব্যাহতি দেন ন1। 

জগন্নাথমিশ্রের আধিক অবস্থ। ভালো ছিল না, নিমাইএর বাল্য 

কৈশোর দাবিপ্রের মধ্যেই কাটিয়াছিল। মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন-_ 

ধনার্জনের জন্তই তিনি পূর্ধববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ 

বলিয়াছেন_-পাগিত্াপ্রচারেব জন্য । তখন ধন্মপ্রচারের কথাই 

ছিল না। 

দিশ্বিজযিপরাভবের পব নিমাইএর খ্যাতি এতই বাডিয়াছিল 
ষে, চারিধিক হইতে বহু ধশসম্পদ আগিতে লাগিল। নিমাইএব 

প্রথম বিবাহ নমোনম, করিখাইঈ সারা হইয়াছিল-দ্বিতায় বিবাহে খুব 

ঘট। হইয়াছিল। নিমাই ষখন সংপার তাগ কবেন, তখন তাহার অবস্থ। 

বেশ পঙ্গতিপন্ন এব* ত্বাহাব পাগ্ডিত্যের খাতি তখন বজ-বিশ্রুত | 

মহা ভাবাবেশ তাহার জীবনে প্রবুদ্ধ হওয়াৰ পর চরিতকারব! 

তাহার ভগবঙাব কথাই বেশি করিয়া বলিয়াছেন। ক্রমে তাহার 

জীবনে ভাবাবেখ প্রান নিরবচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখনও 

তীাহাব জীবনে মানবিকতাব উল্লেখ চরিতকাবগণ মাঝে মাঝে 

করিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থা তিনি খ্রীরুষ্ের সঙ্গে একাত্মক- 

অনাবিষ্ট অবস্থায় অলাধাবণ হইলেও তিনি মানুষ । 

ঠচতন্তচবিত-পাঠে শাহাব মানবিকতাব যে পবিচয় পাওয়া যায়, 

এই নিবন্ধে তাহাবই ছুই-চাবিটি দৃষ্টান্ত দিব। 

শ্রীচৈতন্তের সংসার সম্বন্ধে দুষ্টটি বন্ধন ছিল। একটি বন্ধন শচীমাতা, 

অন্ত বন্ধন বিষ্ুপ্রিয়া। অদ্বৈতেব গৃহে শচীমাতাব সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ 
হইল সম্ন্যাস-গ্রহণের পরই । 
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কান্দি! কহেন শচী, বাছারে নিমাই । 
বিশ্বরূপ মম না করিহ নিঠুর!ই ॥ 

প্রভূ বলিলেন-_ 

যগ্পি নহস। আমি করিয়াছি সন্গ্যাস। 

তথাপি তোমা সব হইতে নহিব উদাস॥ 

তোমা সব! না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব । 

মাঁতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ 

সন্যাসীর ধর্ম নয় সন্ন্যাস করিয়া। 

নিজ জন্মস্থানে রছে কুটুন্ব লইয়া ॥ 
“কেহ যাহাতে নিন্দা ন] করে, যাহাতে ছুই ধমে'রই (গাহ্স্থ্য ও 

সন্ন্যাস ) মর্যাদা রক্ষিত হয়, এমন কোন যুক্তি দাও।” শ্চৈতন্য 
এখানে অবতীর্ণ ভগবানের মত কথা বলেন নাই, মানুষের মত 

কথাই বলিয়াছেন। শচীমাতা শ্রীচৈতন্যের উপযুক্তা জননীর মতই 
উত্তর দিয়াছেন £-- 

তেহো যদি ইহ রহে তবে মোর স্খ। 

তার নিন্দা হয় যদি সেহো। মোর দুখ ॥ 

নীলাচলে রহে যদি ছুই কাধ্য হয়। 

তাতে এই যুক্তি ভালে! মোর মনে লয্ত ॥ 

নীলাচলে নবন্ীপে যৈছে ছুই ঘর। 

লোক-গতায়তি বাত? পাব নিরন্তর ॥ 

তুদি-সব করিতে পার গমনাগমন। 

গঙ্গান্নানে কু হবে তার আগমন | 

আপনার দুঃখ স্থুখ তাহা নাহি গণি। 

তার বেই হুখ সেই নিজ করি মানি 
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্রীচেতন্য জননীর উপদেশমত নীলাচল-বাঁসই স্বীকার করিয়া 
সংসারত্যাগের সঙ্গে জডিত একটি সমস্যার সমাধান করিলেন। 

আর একটি সমস্যা বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে ; আগেই তিনি সে সমস্যাব 

সমাধান কবিয়াছেন। বিষুপ্রিয়াকে লোচনদাস ছাড়া অন্য চরিতকাররা 
কতকটা উপেক্গাই করিয়াছেন। লোচনদাস ঠচতন্তমঙ্গলে সন্ন্যাস 

গ্রহণের পূর্বরাত্রিতে বিষুপ্রিয়ার বাহুপাশ হইতে এ্ীচৈতন্যের বিদায় 
চিত্রটি কবিজনোচিত সহৃদয়তার সহিতই অঙ্কন করিযাঁছেন। ইহাব 

এতিহানিক মূল্য হয়ত নাই, কিন্তু সাহিত্যিক মুল্য, বিশেষতঃ 
শ্ীচেতন্তের পক্ষ হইতে মানবিক মুল্য আছে। বিষুপ্রিয়। বলিলেন £ 

শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিবে দাও হাত সন্যাল করিবে নাকি তুমি। 

লোকমুখে শুনি ইহ] বিদ্ববিয়া যায় হিয়া আগুনেতে প্রবেশিব আমি! 

অরণ্যকণ্টক বনে কোথা ঘাবে কোনখানে কেমনে হাটিবে বাড] পায়। 

ভূমিতে দাড়াও যবে প্রাণে মোর ভয় তবে হ্কেলিয়৷ পডয়ে পাছে গায়। 
কি করিব মুই ছার আমি তোমার মংলাব ন্যাম করিবে মোর তরে। 

তোম|র নিছনি লৈয়। মবি যাব বিষ খাইয়া স্থথে তুমি বস' এই ঘরে। 
বিষুঃপ্রিয়ার কাছে তাহার স্বামী ভগবান নহেন, মানুষ। তাই 

তাহার চরণে এই নিবেদন। শ্রীচৈতন্ত মানবন্থামীব মতই বিষু- 
প্রিয়াকে ক বুঝাইলেন, সংসারের অনিত্যতা, জীবজগতে কল্য।ণ, 
মহাত্রত-উদ্যাপন ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলিলেন। তিনি চতুতূর্জ হইয়৷ 

নিজের এশ্ববও শেষ পথ্যন্ত দেখাইলেন কিন্তু তাহাতে বিষুঃপ্রিয়ার 
পতিবুদ্ধি ঘুচিল না । কেবলা বতিব ইহাই লক্ষণ। বিষ্ুপ্রিয়ার কাত 

ক্রর্দান কিছুতেই থামে না। তখন শ্রীচেতনাদেব--- 

প্রিয়জন আতি্ দেখি ছলছল করে ভ্বাখি 

কোলে করি করিল! প্রসান্ক। 
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স্বামীর আদর পাইয়া বিষ্ুপ্রিয়া প্রতৃর চতুভূণ্জ মৃত্তিকে মায়া 
মনে করিয়া, দ্বিভূজে তিনি ষে বুকে জড়াইয়া আদর করিয়াছিলেন, 
তাহাই তাহার বিরহ্িণী-চিত্তের চিরসঙ্গী করিয়! রাখিলেন। 

শ্ীচৈতন্যদেব বিষুপ্রিয়ার কাছ হইতে মানবন্বামীর মতই বিদানব 
লইয়াছেন, ভগবান স্বামীর মত নয়! তাই লোচনদাসের বিষুণপ্রিয়াই 
বারমান্যার বিলাপে বলিতে পারিয়াছেন £__ 

এইত দারুণ শেল রহল সম্প্রীতি । পৃথিবীতে না রহুল তোমার সম্ততি ॥ 
শ্রীচৈতনাদেব যখন ভাবাবিষ্ট থাকিতেন, তখন তিনি শ্রীকষ্ের 

সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করিতেন এবং সেই ভাবের 
প্রেরণাতেই তিনি তদহ্ুসারে কথাও কহিতেন, আচরণও 

করিতেন। মহাভাবাবিষ্ট ভক্তের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক । 

কিন্তু ধখন তিনি আবেশমুক্ত অবস্থায় থাকিতেন, তখন 

তাহাকে কেহ শ্রীরুঞ্জ বা ্রারুষ্ণের অবতার বলিলে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে 
প্রতিবাদ করিতেন। 

কবিরাজ গোম্বামী তাহার প্রতিবাদোক্কি একাধিক বার উদ্ধৃত 

করিয়াছেন। যেমন-_ 
প্রভূ কহে বিঞু বিষু ইহ। না কহিহ। জীবধামে কুষ্চজ্ঞান কভু না করিহ। 
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণ সম। ড়েশ্বধ্যপূর্ণ কষ হয় সর্যোপম ॥ 
জীবে ঈশ্বরতব নহে কদাচন। জলদগ্রিরাশি হৈছে শ্ফুলিজের কণ ॥ 

এইরূপ প্রতিবাদে কোন ফল হয় নাই। ভক্তগণ তাহার 
মহাভাবাবিষ্ট অবস্থার আচরণকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া. 
ছিলেন। তাহাদের উক্তি-_ 

“তুমিই শ্রী, তোমার দেহকাস্তি পীতাস্বরের মত তোমাকে 
আচ্ছাদন করিয়া আছে।” 
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স্ঈগমদ বস্ত্রে বাধি কতু না লুকায়। 

ঈশ্বর-স্থভাব তোমার ঢাকা! নাহি যায়। 

অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি অগোচর। 

তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥ " 

শ্রীচৈতন্ত ঘখন অনাবিষ্ট থাকিতেন, তখন ঝলিতেন-- 
রষ্চদান্ত বই মোর আর নাই গতি । 

বলিহ আমারে পাছে হয় অন্যমতি ॥ 

কিন্ত 

ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন। হেন প্রাণ নাহি কাবো করিবে কথন ॥ 

মহাপ্রভু খন বাভ্যদ্রশায় থাকিতেন, তখন-_ 

নিরন্তর দাপাভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া । চরণের ধূলি ল'ন সম্তরমে উঠিয়া ॥ 
ইহাতে সকলে মহাপ্রমাদ গণিত। কারণ, তাহার ভাবাবিষ্ট 

অবস্থার কথাঁকেই হ্বাতাবিক মূন করিতেন। 

শ্রীচেতন্তের ঈশ্বরত্ব-গ্রচারের গুরুগোমাই অদ্ঘিত। অন্বেতগ্রস্থ 

ভগবানকে অবতীর্ণ হইবার জন্য এত কাল হুঙ্কার করিয়া আনিয়াছেন ! 

তাহার দৃঢবিশ্বাস, তীঙ্ারই আহ্বানে ভগবান গৌররূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। তাহারই গৃহে মহাপ্রভৃ বিষুঁখটায় আরোহণ করিয়া 
ভাবাবেশে নিজেকে ভগবান্ বলিয়! প্রচার করিয়াছেন--তাহার চক্ষুর 

সমক্ষে বার বার এশ্বর্য-ভাবাবেশ হইয়াছে। 

অদ্বৈত বয়ঃপ্রবীণ গুরুশ্রেণীর মহাপুরুষ । শ্রীচৈতনা তাহাকে নিজের 

পায়ে হাত দিতে দিতেন না, কেবল ত্তাহাকে কেন, বাহাদশায় থাকিতে 

কাহাকে ও পদম্পর্শ করিতে দিতেন না। প্রেমাবেশে একদিন প্রভু যখন 
নৃতা করিতেছিলেন_-তখন অদ্বৈত লুকাইয়া পদ-ধূলি লইয়াছিলেন। 
বাহ্যদশালাভের পর শ্রীচৈতন্ত এজন তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন £ 
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সকল সংসার তুমি করিয়াছ সংহার । তথাপিহ চিতে নাহি বাস, প্রতীকার ॥ 
সারের অবশেষ সবে আছিআমি। তাহা সুংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি । 

বি খীঃ কী গ্ 

মহা ভাঁকাইতী তুমি চোরে মহাচোর। 

তুমি যে করিলে চুরি প্রেমস্থধ মোর ॥ 
ইহা কেবল অভিমানের বাণী নয়, শ্রীচৈতন্ত বলিতে 

চাহিয়াছেন_-“'এই্বরের মধ্যে প্রেম নাই। আমাতে এই্বধ্য আরোপ 

করিয়া তুমি আমার প্রেমন্থখ হরণ করিলে। আমার প্রেমন্থখ- 

হরণই আমাকে সংহার কর11” 

ইহাতে যথেষ্ট দণ্ড হইল না মনে করিয়া, তিনি অদ্বৈতের ছুই 
চরণ মাথায় লইয়া ঘধষিতে লাগিলেন। ইহাই প্রচগ্ডভাবে নিজের 
ঈশ্বরত্ব-অস্বীকার-:"লৌকিকলীলাতে ধন্মধ্যাদ রক্ষণ।” 

প্রীচেতন্যচরিতামূতে আমরা দেখি-শ্রীচৈতন্তদেব একবার বলিতেছেন 

কি কার্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন। 

ঘেকালে সন্ন্যাস কৈল, ছয্স হৈল মন ॥ 

শুধু তাহাই নয়, জননীর উদ্দেশে তিনি বলিতেছেনঃ 
তোমার সেব! ছাড়িয়া আমি করলু ধর্্মনাশ ॥ 

এই অপরাধ তুমি না! লয়ে! আমার । 

তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার ॥ 

সত্যই প্রেমসাধনার জন্য সংসারত্যাগের বা সন্ন্যাস-গ্রহণের ত 

প্রয়োজন হয় না। 

বল! বাহুল্য, যিনি ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ, সঙ্গ্যাল গ্রহণ 

করিয়া তিনি নিশ্চয়ই ধর্শনাশ করেন নাই। এই উক্তি তাহার 

সম্াসবেশের আবরণে প্রচ্ছন্ন মানবিকতার অভিব্যক্কি মাজ্। 
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মথুরার এশ্বধমগ্ডলের শ্রীকুঞ্চকে যেমন প্রকৃত বৈষব স্বীকার 
করেন না__একশ্রেণীর ভক্ত তেমনি নীলাচলের টৈরাগ্যমগ্ডলের 

শ্রীচৈতন্তের ভক্ত নহেন। ইহারা শচীমাতা ও বিফুগ্রিয়ার অশ্রুতে 
অক্র মিশাইয়াছেন-তাহাদের সঙ্গে কঠ মিলাইয়া হাহাকার করিয়াছেন। 

প্রচৈতন্থদেবের মানবিকতার আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়৷ যায় তাহার 
লোঁকাপেক্ষতায়। 

প্রভু কহে মামি মনুষ্য মাশমে সন্যাসী। 

কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ 

সন্ধ্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়। 

শুরু বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে লা লুকায় ॥ 

সম্ন্যাসধর্ম যাহাতে ক্ষুগ্ণ না হয় সেদিকে তাহার খর লক্ষ্য ছিল। 

সন্ন্যাসধশ্মনে বিখিনিষেধ কি কি আছে সন্দেহ হইলেই তিনি সার্ববভৌম 

অথবা স্বরূপ দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিতেন। 

জগদানন্দ প্রভুকে গন্ধ-তৈল মাথাইতে চাহেন, প্রত্ুর কাছে সব 
তৈলই সমান, কিন্তু তিনি লোকমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। 

তিনি বলিলেন : 

পথে ধাইতে তৈল গন্ধ মোর যেই পাইবে। 

দারী সন্গ্যাসী করি আমারে কহিবে ॥ 

শ্রীবাস সর্ধদ। নামকীর্ভন লইয়াই থাকিতেন, অর্থাজ্জনের জন্য গৃহের 
বাহির হইতেন না। তাহার সংসারযাত্রী কি করিয়া চলে তাহা 

জানিবার জন্ত তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। বান্থদেব দত্তের যন্ত্র 

আয় তত্র ব্যয়--বিশেষতঃ বাসুদেব প্রতি বৎসর কয়েকমাস পুবীতে 

কাটান। শিবানন্দ সেনকে মহাপ্রভু তাহার আম়ব্যয়ের সমাধান করিতে 

'অন্গুরোধ করিতেছেন। 
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সনাতন দুপুর রৌদ্রে সমুদ্রসৈকতের পথে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা 
করিতে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তণ্ড বালুকার পথে সনাতন 

আপিয়াছেন শুনিয়া সাধারণ হৃদয়বান মানুষের মতই ব্যথা 

অনুভব করিলেন। গম্ভীবায় শঙ্কর পণ্ডিত থাকিতেন তাহার 

প্রহরী । শঙ্কর এক শীতের রাত্রিতে পেবা করিতে করিতে 

থালি গায়ে ঘুমাইয়। পড়িয়াছিল, প্রভূ তাহার নিজের কাথা তাহার 

গায় জড়াইয়! দেন। এ সমস্ত হৃদয়-মাধুধ্যের নিদর্শন, নিধিকার ভগবানের 
কাধ্য নয়। 

প্রতি বৎসর প্রতুকে দর্শন করিবার জন্য গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ 
বনু দুঃখ স্বীকার করিয়। নীলাচলে আসিয়া! থাকেন। তাহাতে তাহাদের 

শ্রমক্লেশ ঘটে, সাংসারিক ক্ষতিও হয়। শ্রচৈতন্ত তাহাতে 

ব্যথিত হইয়! বলিতেছেন £ 

প্রতি বর্ষে আইস সবে আমাকে দেখিতে । 

আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহু মতে ॥ 

তোম। সবার ছুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে। 

তোম। সবার সঙ্গ খে লোভ বাড়ে চিতে ॥ 

পুরীধাত্রীদের দুঃখক্লেশ তিনি উপলব্ধি করিতেছেন, অথচ 

সঙহখের লোভে তাহাদের পুরী-আগমনে নিষেধ করিতেও 

পারিতেছেন না। ইহা ত্বাহার মানবধন্মেরই কথা, ভাগবত-ধর্দের 

কথা নয়। 

শ্ীচৈতন্তের চরিত্রদুঢ়তার ষে সকল দৃষ্টান্ত আছে তাহা তাহার 

ভগবত্তার নিদর্শন নয়, মানবিকতারই নিদর্শন। নবদ্বীপের ভক্তগণের 

কাতর প্রার্থনা, শচীমাতা ও বিষ্ুপ্রিয়ার অস্রজল, অসামান্ধ সামাজিক 

খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া ঠাহার লন্গযাস গ্রহণ ষ্ঠাহার 
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মানবিক চরিজদৃঢতারই নিদর্শন। গোবিন্দ ঘোষকে অর্ধ হুরীতকী 
সঞ্চয়ের জগ্য পরিত্যাগ, কাজীর ভবনে সংকীর্তন-অভিযাঁন, জগাই- 

মাধাইএর মত ছুর্দাস্ত মছ্যমত্ত দুর্জনের সম্মুখীন হওয়া, মাধবীর গৃহে 
চাউল সংগ্রহের জন্য ছোট হুরিদাসকে পরিত্যাগ, প্রত্তাপরুত্রের সহিত 

সাক্ষাৎকারে অন্বীরুতি ইত্যাদি তাহার মানবিক চরিত্রদৃঢতার নিদর্শন । 

আবার--পরমভক্ত পরমমিত্র রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথকে 

যখন চাঙে চড়াইয়া প্রতাপরুদ্রের পুত্র খক্জো ফেলিবার ব্যবস্থা! 

করিয়াছে, তখন ভক্তেরা তাহাকে বাচাইবার জন্ত মহাপ্রভুর কাছে 

অন্ুনয়বিনয় করিতে লাগিল। প্রস্থ তাহা শুনিয়া রাজার কাছে 

ছুটেন নাই--কোন এশ্বধাপ্রকাশের দ্বারা তাহাকে বাচাইবার চেষ্টা 

করেন নাই; বরং বলিয়াছিলেন-ধযে রাজার প্রাপ্য আত্মসাৎ 
করিয়াছে--প্রজজার অকল্যাণ করিয়াছে, তাহার দণ্ড হওয়াই উচিত। 

এজন্য তোমর] যদি লজামাকে বিরক্ত কর তবে আমি আলালনাথে চলিয়! 

যাইব। ইহা তাহার মানবিক চরিত্রদৃঢতার একটি দৃষ্টান্ত । 
একাকী বুন্দাধন যাত্রায় যেমন, একাকী দক্ষিণাপথ যাত্রাতেও 

তেমনি তাহার চরিজদৃঢতা সুচিত হইয়াছে। 

মহাপ্রভু যখন একাকী দক্ষিণদেশে যাইতে প্রস্তত হইলেন,__-তখন 

নিত্যানন্দ, জগদনন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। 

প্রভু উত্তর দিলেন_-“নিত্যানন্দ, আমি নত'ক, তুমি স্থক্রধার। তোমার 

সঙ্গে থাকিলে আমার শ্বাধীনতা থাকে না, আমি নিতাস্তই তোমার 
অধীন হইয়া পড়ি, তোমাদের গাঢ় ম্বেহে আমার কাধ্যভ হয়।" 

জগদানন্দ-সন্বন্ধে বলিলেন,_-“'আমি সন্যানী। জগদানন্দ গ্েহবশে 
আমাকে বিষয় তুঞ্জাইতে চায়। সেষাহা| বলে, তাই করিতে হয়, না 
করিলে সে তিন দিন অভিমানে কথা কয় না।” 
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মুকুন্দ-সন্বদ্ধে বলিলেন,-“আমি কঠোর সন্যাসধর্ম পালন করি 
দেখিয়! মুকুন্দ ঘড় ব্যথা পায়। তাহার ব্যথ। দেখিয়া আমার দ্বিগুণ 
দুঃখ হয়।” 

দামোদর-সন্বদ্ধে বলিলেন,-“দামোদর সব সময়ে শিক্ষাদণ্ড হত্ডে 

শাসন করে, ইহার সাহচধে আমার স্বাতন্ত্র থাকে না। সেবলে 

-_কৃষ্চপ্রেমের কাছে আবার লোকভয় কিসের? কিন্তু “আমি 

লোকাপেক্ষা কভু ছাড়িতে না পারি ।” 

শ্রীচৈতন্যর মুখের এই কথাগুলি তাহার ভক্তসংঘটু এড়াইয়! 
শ্বাধীন স্বাতন্ত্রের সঙ্গে কিছুকাল দেশে দেশে বিহার করিবার পক্ষে 

যুক্তি। এগুলি ভগৰানের মুখের কথার মত নয়, সাধারণ মানুষের 

মুখেরই কথা। 

প্রভুর দক্ষিণাপথ-ভ্রমণেব উদ্দেশ, কবিরাজ গোস্বামী বলেন, 

প্রেমভর্ঞ প্রচার । একালের পণ্ডিতের] বলেন, তাহ1-ত 08::5177 

০08] 609 ৩৬ 099016. গ্তেমভক্তির মহাতীর্থ দক্ষিণাপথ, 

ধম্ণপ্রচারের জন্য তাহার এ দেশে যাওয়ার প্রয়োজন 

ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য ছিল-_-এ দেশেব ভক্তদের প্রেমতত্ব- 

সম্বন্ধে অত্জ্ঞতালাভ, তাহাদের সঙ্গনখ-ভোগ এবং ইষ্টগোগীর 

অন্গশীলন। প্ররেমণ্ক্তি গ্রচার করিতে হইলে সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গেই 

লইতেন। 

শ্রীচৈতন্ত নীলাচলের ভক্তদের বলিয়াছিলেন--পন্ন্যাস লইয়া জোষ্ঠ 

ভ্রাতা বিশ্বরূপ দক্ষিণ দেণে গিয়াছেন, তাহার সপ্ধানের জন্ত এ দেশে 

যাইতেছি। ইহাই উদ্দেশ্য হইলে এক। যাওয়ার কি গ্রয়োজন ? পাচজন 

সঙ্গে থাকিলেই ত সে সন্ধান সহজ হইত। ইহ। তাহার ছল মাত্র। 

সার্বভৌম ষেন মহাপ্রত্ুর আসল অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন--তাই 
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খাঞ্জাকালে উপদেশ দিলেন :--“গোর্াবরীতীরের বিদ্যানগরে রায় 

ববায়ানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যেন ভূলিও না।৮ 

শ্ীচেতন্যের আবির্ভাবের সময় বঙ্গদেশ সম্পূর্ণভাবে মুনলমানদের 
অধিকারে, শ্বয়ং নবাব হইতে আরম্ভ করিয়া কাজী, ডিহিদার, 

ফৌজদারর! পযস্ত কেহই হিন্দুধমের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বঙ্গদেশে 
প্ীচৈতন্যের আবেগাত্মক প্রেমধ্ম-প্রচারে রীতিমত বাধা ছিল। 

বাঙ্গালীরা তখন শাক্তধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আচাব-অন্ষ্ঠান 
লইয়া প্রমত্ত। নবদ্বীপেও প্রেমধম“প্রচারে বাধা ছিল খুব বেশী। 

অনেক চিন্তা কবিযাই শ্রীচৈতন্য বিচক্ষণ মানুষের মতই বঙ্গদেশ ত্যাগ 

করিয়া দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন। উড়িষ্য। দক্ষিণদেশ, উড়িয্যা তখনও 

হিন্দু রাজ্ঞার অধীন, শ্রীীজগন্নাথদেব উড়িযাবাসীর মনোরাজো 
রাজত্ব করিতেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-_ 

নবদ্ীপে ম্েই শক্তি না কৈল প্রকাশে । 

নে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল! দক্ষিণ দেশে ॥ 

উড়িষ্া/ ও দক্ষিণাপথে ক্ষেত্রও প্রস্তত ছিল। দক্ষিণ অঞ্চলের 

লোকেরাই তাহার ভাগবতী বাণীর মধ্যাদা উপলব্ধি করিয়াছিল। 

কিন্ত তিনি ব্দেশকেও ভূলেন নাই । বঙ্গদেশে প্রেমাশ্রসেকে তিনি 
ডক্তিধমেব বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার ধর্মমত 

গুরীধামে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইলে বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য 

নিত্যানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াভিলেম-_“সম্যাসী হইয়! 
বঙ্গদেশকে প্রেমধন্মে দীক্ষিত কর! চলিবে না, গৃহী হইয়া এদেশে 
প্রেমধর্শের প্রচার করিতে হইবে । এ সমস্ত শ্রীচৈেতনাদেবের 
অপাধারণ মানবিক বিচক্ষণতার নিদর্শন । 

মহাপ্রত অধিকাংশ সময়ই ভাবাবেশে অগ্রকৃতিস্থ থাকিতেন 
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তাহার ফলে অনেক সময় ভূলভ্রান্তি হইত। লব সময়ই তাহাকে 
পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন হইত। ভূল করিয়! ফেলিলে মহাপ্রডু 

লঙ্জাবোধ করিতেন এবং যে ভূল বুঝাইয়া দি অথবা! যে ভূলভ্রাস্তি 

এড়াইবার সাহাষ্য করিত তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেন। 

জীবধর্ম রক্ষার জন্য শ্ীচৈতন্তের শাকায়ের বেশি প্রয়োজন ছিল ন!। 

তিনি লবচেয়ে ভাল বাদিতেন শাক। ভক্তদের প্রদত্ত সুখাদ্য- 

গুলিকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। ভাবাবেশে তিনি কি যে 

খাইতেন তাহা বুঝিতেন না। তাহাব ফলে অনেক সময় গুরু ভোজন 

হইয়াও যাইত । রামচন্দ্রপুরী ইত্যাদি কেহ কেহ তাহার ভক্তদের এই 

গুরভোজন সম্বন্ধে কটাক্ষ কবিয়া বলিয়াছেন-_সম্গানীর এত বেশি 

ভোজন বিধেয় নয়। ইহাতে তিনি লজ্জা পাইয়! স্থখান্থ ভোজনে বিরত 

হইলেন--এমনকি অত্যন্ত অল্লাহার করিয়া শরীরকে শীর্ণ করিয়া 

ফেলিলেন। এই ভাবে তিনি অতিভোজনের প্রায়শ্চিত্তও করিয়াছেন । 

ইহা তাহার মানবিকতার নিদর্শন । 

মানবিক দুর্বলতার কথা ম্মরণ করিয়া! তিনি একবার গ্রছ্যয়মিশ্রকে 

বলিয়াছিলেন-__ 

আমিত সন্ত্যাসী আপনারে বিরক্ত করি মানি। 

দর্শন দূরে থাক প্রকৃতির নাম যদি শুনি। 
তবহি' বিকার পায় মোর তন্থু মন 

প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন জন ? 

এত বড় পরম সত্য কথা সন্গ্যাসীদের মধ্যে একমাত্র শ্রীচৈতন্তই 

বলিতে পারিতেন। তিনি মানবিক জীবধশ্মের স্বাভাবিকতার কথা 

স্মবণ করিয়াই একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সঙ্গেও দেখা করিতেন না। শিখী 
মাহাতীর ভগিনী বৃদ্ধা মাধবী পরম ভক্তিমতী হইলেও তাহাকে সম্থৃথে 
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আসিতে দেন নাই । তিনি বুঝিতেন মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির 

সহিত সংগ্রাম করিয়া শক্তিক্ষয় অপেক্ষা দূরে থাকিয়া আত্মরক্ষা কর! 
এবং তদ্দারা শক্তিসঞ্ক্ট করা ঢের ভালো। এখানে শ্রীচৈতন্ত তার 

স্বরে বলিয়াছেন- আমি মান্ুষ। 

চৈতনাচরিত গ্রন্থ গুলিতে তাহার ভাগবতী শক্তির অলৌকিক 

ক্রিয়ার কথার অনেক স্থলে উল্লেখ আছে । যেমন চতুভূর্জ বা ষড় ভূজ- 
প্রদর্শন, কৃুষ্ঠব্যাধি-ইবণ, বরাহমৃতি-ধারণ এবং শেষে জগন্নাথদেহে বিলয়। 

এ যুগের এঠিহাপিকগণ বলেন_-“ভক্ত-গণের ভক্তির আতিশয্যে 
এ ধকল অলৌকিক ব্যাপার তাশ্ার জীবনের সঙ্গে জডাইয়! গিয়াছে। 

সকল মহাপুরুষের জীবনেই এরূপ অতিপ্রাকত ঘটনা আরোপিত 

হইয়া থাকে। শ্রীচৈতনোর জীবনই অলৌফ্ক, অতিপ্রারুত, তাহাতে 
অলৌকিক ভূষণের কি কিছু প্রয়োঙ্গন ছিল ?” তিনি দেহধারশের সকল 

ক্লেশই স্বীকার করিয়াছেন--জৈব জীবনের সকল প্রোজনেরই অন্ুবর্তী 

হইয়। চলিতেন। তাহার ইন্দ্রিয়-সংযম অসামান্য হইলেও তাহার পক্ষে 

মে কথা তৃচ্ছ। তবু তিনি একেবারে প্রকৃতি সম্ভাষণ করিতেন না। 

কোন বুদ্ধা রমণীও তাহার সাক্ষাতে আসিতে পাইত না। তিনি কামচারী 

ছিলেন ন।, অতি ক্লেশেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেন। অবশ্য প্রেমভাবে 

বিভোর থাকিতেন বলিয়া “কান ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণনা! করিতেন 

না। মানুষের ছুঃখ দেখিষা মানুষের মত তিনি বাথ। পাইতেন। 

গোঁড়িগ্া ভক্তদের বিদায় দেওয়ার সময় শিশুর মত রোদন 
করিতেন। 

রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রতৃর সাধ্যসাধনত্রত্ববিচার শ্রীচৈতন্য- 
চরিতাম্বভে যেভাবে উপস্থাপিত কর! হইয়াছে, তাহাতে যেন বলা 

হইয়াছে তিনি রামানন্দের কাছে নৃতন তথ্য কিছুই পান নাই। 
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রা কহে, আমি নট তুষি সুত্রধার | 

ধেমত নাচাও ঠতছে চাহি নাচিবার ॥ 

মোর জিহবা বীপাযস্্র তুমি বীণাধারী। প্র 
তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারি? ॥ 

কবিরাজ গোস্বামী আরো! বলিগ্লাছেন £-- রী 

সহজে চৈতন্য চরিত ঘনদুপ্ধপুর। রামানন্দ চরিত্র তায় খ্ড স্থপ্রচুর ॥ 

রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার । ধার মুখে কৈল প্রভূ রসের বিচার ॥ 
বৈষ্ণব রসতত্বের পরমান্নকে - রামানন্দ ' কর্ূরধাসিত মাদ্ধ করেন 

নাই__-তিনিই 'খণ্ড'-সংযোগে সম্পূর্ণাঙ্গইই করিয়াছেন। এই তত্ব- 
বিচারকালে শ্রীচৈতন্যদেব তুলেন নাই, তিনি মানবদেহধারী । 

রামানন্দ পাশে ঘত সিদ্ধান্ত শুনিল। 

রূপে কপ! করি প্রভূ সব সঞ্চারিল ॥ 

তিনি এই তত্ববিচারে রামানন্দকেই প্রবক্তা বলিগা প্রাধান্য দিয়াছেন। 

মহাপ্রতৃর জীবনে যাহাই প্রকটিত হউক, তিনি নিজেকে রাধাকফের 

সম্মিলিত রূপ বলিয়া গ্রচার করেন নাই। রামানন্দই এই তত্বেরও 

আবিষ্কারক । ৃ 

শ্রীচৈতগ্ভদেবকে শ্রীকফের অবতার বলিয়া ত্বকেরা আই স্বীকার 

করিয়াছিলেন--রামানন্দ £দখিলেন তাহাকে মহাভা্ব বিভাবিত। 

তাহা হইতেই রামানন্দ শ্রী/চতন্তদেবকে .রাধাকফের সম্মিলিত অবতার 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন ।.স্বরুপদামেদর, তীহায় "কড়চায় “কে মুনা প্রাতুকে 

রাঁধারভাবছাড়িশবলিত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন--তাহা রায় রামানন্দেরই 
আবিষ্কার । রামানন্দ বলিয়াছেন £- 

রাধিকার ভাবকান্তি করি অশ্বীকার।, ., 

নিজ রম আব্বাদিতে করিম্াছ অবতার ॥ 
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নিজ গুড কার্ধ তোমার প্রেম আস্বাদন । 

আন্বঙ্গে প্রেমময় ৫কলে ত্রিতৃবন ॥ 

শ্রচৈতন্তদেব এ স্বাদ রামানন্দের মুখেই প্রথম শুনিলেন। তাহার 
পরবর্তী জীবনে এ-সংবাদের প্রভাব অনিবার্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 
রামানন্দের অ।বিফারকেই কাব্যরূপ দিবার জনতা কবিরাজ গোত্বাম্মী 

মহাপ্রভুর দেহে রামানন্দকে রাধাকৃষেরর যুগ রূপও দেখাইয়াছেন। 

শ্ীচৈতনাদেবের লীলাবসান-্সম্বন্ধে নানা মত আছে । জগন্নাথদেব 

কিংবা টোটার গোপীণাথের দেহে বিলর় ছাড়ামহাসমুক্রে অস্তধণনের 
কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। মহাসমুত্রে গ্রভু একব|র ঝাপ 

দিয়াছিলেন মে যাত্র। তাহার প্রাণরক্ষ। হইয়াছিল। পর্বদ! সঙ্গে 

গ্রহরী থাকিলেও দ্বিতীয়বার ঝাপ দেওয়৷ অসম্ভব নয়। 

তাহাব স্বাস্থ্য খুবই ভালে। ছিল, সে বিষে সন্দেহ নাই। তাহার 
দেছের উপর বহু অনিয়মের অত্যাচার হইয়াছে, কিন্তু তিনি অন্ুস্থ 

ইইয়! পড়িতেন এরূপ কথ! তাহার জীবনচরিতে পাওয়া যায় না। ব্যাধি 

হইলে চরিত পুস্তকে উল্লেখ না থাকিবাদ কারণ নাই। গয়ায় পথে 
তাহার একবার জর হয়। বুন্দাবন দাস বলিয়াছেন-- 

প্রাকৃত লোকের প্রায় ৫বকুণ ঈশ্বর 
লোকশিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জর ॥ 

এইরূপ লোকশিক্ষার জন্যই প্রাঞ্ত লোকের ন্যায় ব্যাধিত হইয়া 
লীলাবলান করা তাহার পক্ষে অসঙগত কিছুই নয়। 

জগানন তীহার চৈভন্যমঙ্গলে বলিয়াছেন_-রথাগ্রে সংকীতনে 

বৃত্্য করিতে করিতে তাহার পায়ের আক্ুলে একটি ইষ্টকখণ্ডের আঘাত 

লাগে, ভাহাতে তাহার জর হয়। সেইজ্রে তিনদিনের পর তাহার 

জীবদাবসান হয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক কথা। রখধাত্রার পর 



প্রাচীন বক্ষ-সাহিত্য ৬৭ 

সাতদিন জগম্লাথদেবের গুপ্ডিচাবাড়ীতে থাকিষার কথা। অতএব 

সম্ভবতঃ জগক্লাথদেবের সমক্ষেই গুিচাবাড়ীতেই মহাগ্রভৃর জীবনা- 

বসান হয়। এখন প্রশ্ন এই তাহার ভৌতিক দেহ কোথায় গেল? 
তাহার দেহকে চিতায় ভন্মীভূত করিবার কথা নয়, সমাধি দিবার কথা। 

মহাসমারোহেই দে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইবার কথা। তাহার 

সনাধিস্থল ভারতের পরম তীর্থ হইত। মহ্থাগ্রস্ যখন ভৌতিক দে 
ধারণ করিয়াছিলেন, তখন ভৌতিক দেহধারণের যে অনিবার্ধ পরিণন্ি 
তাহা না হইবে কেন? কোন বিগ্রহে ভৌতিক স্ুলদেছের বিলীন 
হওয়ার কথা আমরা কখনও কোন পুরাণে বা ইতিহাসে পড়ি নাই। 
একথা এষুগে কেহ বিশ্বাস করেনা। বরং সমুদ্রে হারাইয়া 
যাওয়া বিশ্বাস্য হইতে পারে; কারণ, সমুদ্রও ত নীলমাধব, জগক্লাথর 

বারিত্রদ্ষবূপ। কিন্তু একবার ধিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, 
তাহার চারিদিকে ভক্তরা পাহারা দিবে না, তাহাও সম্ভব নয়। 

মোটের উপর শ্রীচৈতন্যের লীলাবলানতত্ব রহস্যময় ভক্তি-গৃহাতেই 
নিহিতথাকিয়! গিয়াছে । 



শত্রীচৈতন্যের ভগবত! 

বুদ্ধদেব "হিন্টুটের কাছে ভগব্নের অবতার, বলিয়! 

খ্বীকত হইয়াছেন, হিন্দুরা তাহাকে ভগবানের নবম অবতার 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। বৌদ্ধরা ভগবানের বদলে তাহাবই 

মৃ্তি-পৃজ! করিয়া থাকে। বুদ্ধদেবেব বুদ্ধত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শেষ 
যৌবনে বোধিলাভেব পর। মোহম্মদ ভগবানের অবভাব 
নহেন, ভগবানের প্রেবিত পুরুষ । তিনিও শেষ যৌবনে লহস! একদিন 

এশ্বরিক প্রেরণ! (ওছি) লাভ করেন | থুষ্টকে 0006 301) বলা হয়, 

সে হিমাবে তিনি জীবের পবিদ্রাণেব " জন্য নরাবতার)। তিনি 

করিশবৎঘর বয়সে দীক্ষার পর”ভগবত্বা লাভ কর়েন। শ্রীচৈতন্যাধেরকে 

চরিতকারর| মাউগর্ভ হইঃতই ভগবান 'বিলিক্কা গ্রচাব ্রিয়াছেন। 
আমাদের মনে হয, ঈশ্বরপুবীর কাছে দীক্ষাগ্রহতণর পর এৰং গার 

বৈষ্ণব আবেষ্টনীর প্রভাবে শ্রচৈতন্থের জীবনে যে আকম্মিক পরিবর্তন 

ঘটে--তাহাতেই তাহার মধ্যে ভগবত্তার গ্রথম মহাপ্রকাশ ঘটে। 

নবীনচন্ত্র ষেমন তাহার কৃষ্বিষমক কাব্যজয়ে শ্রাকফের জীবনে ভগ্গঘত্তার 

ক্রমোম্মেষ দেখাইয়াছেন, চৈতনা-চরিতকাবর। ঠিক সেভাবে তন্ঠের 
জীবনে ভগবত্তার ক্রমোন্মেষ দেখান নাই। মহাগ্রকাশের পর 

ভ্রীচৈতন্তকে ভগবান বলিয়া তক্তেরা চিনিতে পারেন--তাহার আগে 

নিমাই পর্তিতকে কেহ ভক্ত বলিয়াও স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া 

চরিত-গ্রন্থে উল্লেখ নাই! নিমাইএর অসাধারণ পাগ্ডতিতয সম্বদ্ধে শেষ 

পর্ধ্যস্ত নবন্বীপের পণ্ডিতদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি অধ্যাপক 
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হিসাবে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া নয়, তর্কবিচা্ে 
'লামানাতা দেখানোর জন্যই তাহাদের এই ধারণা জন্মিমাছিল। 

দিগবিজয়ি-পরাভবের রহস্যটায় পণ্ডিতগণ অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। হরিভক্তের! ক্ষেভ প্রকাশ করিয়া বলিতেন-- 

মন্থযোর এমন পাণ্ডিতা দেখি নাই । 

কুষে। না ভজেন সভে এই ছুঃখ পাই ॥ 

মহাপ্রকাশের আগে নিমাই ভক্তির মাহাত্ম্য প্রন্থাহৃত জ্ঞানের দ্বারা 

স্বীকার করিলেও নিজে ভক্তিপথেব পাস্থ ছিলেন না। চক্সিতকাররা 

ইতিহাস লিখেন নাই, লিখিয়াছেন শ্রীমদভাগবতের অনুসরণে কাব্য । 

এই কাবা তাহারা রচনা করিয়াছেন চৈতন্তের ভগবত পূর্ণবূপে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে । অধিকাংশ কাব্য রচিত হু্ইয়াছে তাহার 

তিরোধানের অনেক পরে। 

এই সকল চরিতশ্গ্রন্থে-তাহার ভগবত্তাকে বাল্য-কৈশোরেও 

প্রসারিত করা হইয়াছে--(20:9396০61%5 0:06:এ) | নিমাইএর 

সামসময়িক ভক্তকবি মুবারিগুপ্ঠেব গ্রন্থে কিন্তু বাল্য কৈশোরে ভগবত্ব 
আরোপ পব চেয়ে কম। 

গৌরগতপ্রাণ ভক্তের ভক্তিভাবে তদগত হইয়া কাব্য র্চন। 
করিয়াছেন_ তাহাদের কবিমনোভূমি শ্রীচৈতন্তের জন্মভূমি নবনস্থীপের 
চেয়ে অধিকতর সত্য হইয়! উঠিয়াছে ! তাহাদের কাছে শ্রীাচৈতন্তই কেবল 

মাতৃগর্ত হইতে ভগবান নহেন-_তী।হার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নিত্যানন্ম, 
অদ্বৈত ও'গ্রধান প্রধান ভক্তেরাও কাহারও না-কাহারও অবতার ।' 

গয়! হইতে গ্রত্যাবর্তনের পরই নিমাই ভগবান্ নছেন, তিনি পরম 
ভক্ত মান্র। কেহ কেহ তাহাকে বাসুরোগগ্রস্ত মনে কবিয়াছেন। 

ধতই ধর্শগ্নানি ঘটুক, বাংলাদেশেও তক্তের অভাব ছিল না 
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নদীয়াবামীরা মাধবেন্দ্রপুবী, ঈশ্বরপুরী, যবন হরিদাস ইত্যাদি 
অনেক ভক্তকেই জানিতেন, ভারতরর্ষের প্রাচীন যুগের অনেক 

ভক্তের কথাও তাহাবা শুনিয়ছিলেন, পুরাণেও বহু ভক্তের 

কথা পণ্ডয়াছিলেন। কিন্তু এমন অদ্ভুত অপূর্ব প্রেমাবেশ, এমন বেদ্যাস্তব- 

স্পর্শশূন্য তদগত মাভাব কখনে। চোখে দেখেন নাই, কাণেও শোনেন 
নাই। তীহার! চৈতন্যকে সাধাবণ ভঞ্জ মাত্র মনে কবিতে পারেন নাই । 

ভক্তগণ সকলেই শাস্ত্রজ্জ ছিণেন। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; 
ভগবান যুগে যুগে এই ভাবতভূমিতে নররূপে অবতীর্ণ হ'ন। বিশেষতঃ 

যখন ধশ্বের গ্লাপি ও অধশ্মেব উখান হয়, তখন সাধুদেব পরিত্রাণ, 

ছুষ্কতির বিনাশ ও ধন্মরাজ্য স্থাপনের জগ্ঠ তাহার মর্ত্যধামে আবির্ভাব 

ঘটে। বলা বাহুল্য, ভক্তের পুণ্যশুচি দৃষ্টিতে দেখিলে এই পৃথিবীতে 
সকল সময়ই মনে হইবে- ধর্শের গ্লানি ও অধর্দ্ধের অত্যুখান। 

ভক্তেধা চরিিকে চাঠিয়া তাহাই দেখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ 

তখন মুসলমানরা ভারত অর্ধিকাব কবিয়া শান করিতেছে এবং 

হিন্দুদেব স্বাধীনভাবে ধন্মাচরণে বাধাও দিতেছে--এমন কি ছলেবলে 
কৌশলে মুপলমান কবিযাও লইতেছে। বুন্দাবনদাস ধর্মের থানির কথা 
যখন বণিয়াছেন, তখন সবচেয়ে বড় গ্রানিটাব কথা চাপিয়া গিয়াছেন। 

যাহাই হউক, তাহার! প্রত্যাশা! কিতেছিখেন_ শ্রএগবান্ যদি এমন 

দুর্দিনে অবতীণ না হন, তবে আব কখন অবতীর্ণ হইবেন? 

ভগব।ম যদি অবতীর্ণ হন, তবে তিনি ভারতবর্ষের বাহিরে-- 

এমন কি বাংলাব বাহিরেও ত অবতীর্ণ হইতে প্ারেন। কিন্তু তাহারা 

নবদ্ধীপের ধন্র দুদ্দশ/র কথাই জানিতেন, জগতের অন্য স্থানের 

কথা জানিতেন না। তাহারা প্রত্যাশা কবিতেছিশেন--তাহাদের 

কাছাকাছিই নিশ্চয় তিনি অবতীর্ণ হইবেন-কারণ, তাহারাইত 
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অহ্বৈতের কণ্ঠে বারবার ডাকাডাকি করিতেছেন। এমন ডাকাডাকি 

জগতে আর কেই বা করিসুতছে বা করিতে পারে! 

অতএব ভগবানকে বরণ করিবার জন্ত তাহাদের চিত্ত প্রস্তত ও উন্মুখ 
হইয়াই ছিল। ধখন নিমাইএব অলোকসামান্য পা্ডিতা তাহার! লক্ষ 

করিলেন, তখনই তীহাদের শ্বনে হইয়াছে নিমাই দৈবী শক্কি 

লাভ করিয়াছেন নিশ্চয়। ইহার বেশি তাহারা আর কিছু ধারণা করেন 

নাই। চরিতকাররা নিমাইএর বালাজীবনে যে সকল এসব 

আরোপ করিয়াছেন, সে সকলের সহিত ভক্তদের পরিচয় ছিল 

বলিয়া মনে হয় না। সেগুলি যদি তাহাদের জানা থাকিত, তাহা 

হইলে বাল্যেই নিমাই বালগোপালরূপে বিষু-খটায় অভিষিক্ত 
হইতেন। গয় হইতে নিমাই ফিরিয়া আসিলে ভক্তের! 

তাহাকে যে ভাবে পাইলেন তাহাতে তীহারা অসামান্য 

প্রেমাবেশ দেখিয়া তাহাকে ভক্তচুড়ামণি বলিয়াই এমন কি 

নিজেদের ধন্মগুরুস্থানীয় বলিয়। বরণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিয়া 

স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষে বাধা ছিল--ভগবান্ নিজের 

নামকীর্ভন করিয়া কাতরভাবে অশ্রপাতত করিবেন কেন? ভাগবতে 

টৈতন্তাবভারের যে ইঙ্গিত জীব গোম্বামী ব্যাখ্যা করিয়। বুঝাইয়াছেন-_ 

তাহা হয়ত ইহাদেরও জানা ছিল। কবিকর্ণপূর গীতার 'যত্যং 

বিভূতিমং সত্বং শ্রীমদূর্জিত তেজোবা” ইত্যাদি শ্লোক তুলিয়া 
শ্রীচৈতন্যের ভগবন্তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন--গীতার এই বাণীও তাহাদের 

মনে ছিল। তাহাতে তাহাকে “ভাগবত তেজোহংশোসস্কৃত' মনে হইতে 
পারে। তাহাতে সম্পূর্ণ দ্বিধা ধায় নাই। তারপর আবিষ্ট অবস্থায় নিমাই 

বলিতে লাগিলেন-“আমি দেই, আমি নেই । জীবকে উদ্ধার 

করিবার জন্য নাটঢার আহ্বানে আমি গোলোক হইতে ' লামিয়া 
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আসিয়াছি,” এবং বিস্কুখটায় আরোহণ করিয়া পূজ! চাইলেন, তখন 
ভক্তগণের ভগবান্ বলিয়া ধারণা হইল। & কিন্তু মহাপ্রভু বাহ্ 

অবস্থায় নিজ্জের ভগবত স্বীকার করিতেন না। ভগবান ব! শ্রীকঞ্চ 

বল্লিয়! ভক্তি নিবেদন করিলে বিরক্ত ও সংকুচিত হইতেন। 

ইহাতে ভক্তদের মনে ধোকা ধরিবার কথা। চরিতকারর] তাহার 

মুহুমূ্ছ: এশ্বরধয প্রকাশের চিত্রের দ্বারা এই ধেণক1 একেবারে দূর করার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই এ্রশ্বর্ধযগ্রকাশই মহ্থাপ্রকাশ। এশ্বধ্য 

প্রকাশের কথ! বাদ দিলেও ভগবন্তা গ্রতিষ্ঠার বাধা থাকিত বলিয়! 

মনে হয় না। 

ভক্তের মধ্যে ভগবস্তার উন্মেষ সম্বন্ধে মুবারি গুপ্য যাহা 

বলিয়াছেন--হাহা স্পঞ্ডিছের মত-_ 

জনস্ত ভগবন্ধ্যানাৎ কীর্তনাৎ শ্রবণাদাপ 

* “হবেং প্রবেগো হৃদয়ে জাতে স্থমহ্তাহ্যানঃ | 

তন্তানকারং চক্রে স তত্তেজম্তৎ পরাক্রমম্ 

ভক্তদেহে ভগবতো হ্াত্ম| &চব ন দংশয়ঃ ॥ 

ভগবদ্ধ্যান-কীন্ণন এমন কি নামশ্রবণের ফলে হ্মহাত্মা 

৯ মুগ্রি কৃষ্ণ মুগ্রি রাম মুগ্রি নারায়ণ । যুঞ্রি মৎদা মুগ্রি কৃর্ম বরাহ বামন ॥ 

কী ক ক ৬৬ 

যত মোর অবতার বেদেও না জানে । সম্প্রতি আইল মুগ্রি কীর্তন কারণে ॥ 

কীর্তন আরস্তে প্রেম ভক্তির বিলাস। অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ ॥ 

( চৈতগ্ভভাগবত) 

1 নার্বধতৌম প্রথম দর্শনে চৈতন্তকে মহাভাগবত বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন । 
গোপীনাথ আচার্য্য তাহাকে বলিয়াছিলেন--এই মহাগ্রেমীবেশ ভক্তের লঙ্গণমীত্র নয়, 

ইহা ঈশ্বরের লক্ষণ । 
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ব্যক্তির হৃদয়ে হরির প্রবেশ হয়। তখন ভক্তদেহে পরমাস্ম। 

ভগবানের তেজ, পরাক্রম ইত্যাদির অনকরণ করেন। 

' ইহা শ্রচৈতন্তের দেহে হরির প্রবেশ এবং হরির মত আচরণের 
যুক্তিমূলক সমর্থন । 

আমর! দেবধিগ্রহের ভগবত্তা সন্বদ্ধে বলিয়া থাকি,--লক্ষ লক্ষ লোক 

সমবেত হইয়া যে বিগ্রহের উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করিতেছে সে 

বিগ্রহে ভগবান্ নিশ্চয়ই অধিষ্ঠিত হ'ন। নরবিগ্রহ সম্থস্ধেও সেই 
কথা বলা চলে। ভক্তদেহে হরি আসাযাওয়া করিতে পারেন-” 

গভীর গ্রেমাবেশেব সময়ই ভক্তদেহে তাহার অধিষ্ঠান হইতে পারে, 

বাহ্াদশায় ভক্তদেহ ত্যাগ করিতে পাবেন। কিন্তু সহম্র সহ্ম্র লক্ষ লক্ষ 

লোক যে নরবিগ্রহকে ভগবান বলিয়! ভক্তি নিবেদন করে-_সে নরবিগ্রহে 

ভগবানেব গ্ৰায়ী অধিষ্ঠান যদি ন| হয়, তবে কোথার সে নিব্বিশেষকে 

পাওয়া যাইবে? যেকোন মৃদ্তিতে যদি লক্ষ মানবের লমবেত ভক্তি 
ভগবানকে অবতারিত করিতে পারে- তবে ষে কোন মহামানবেই 

তাহা পার! না যাইবে কেন? শ্রীচৈতন্ত ত অসামান্ত অনন্ত- 

সাধারণ মানুষ, ভগবংপ্রেমের পরাকাষ্ঠ৷ তাহার হৃদয়কে বৈকুঠ করিয়া 

তুলিয়াছিল- শত শত ভক্ত মিলিয়া তাহার মধ্যে ভগবানকে 

জাগাইয় তুলিবে তাহাতে বৈচিত্র্য কি? 
চরিতকারর ঠিক এই ভাবে ভগবত্তার ব্যাখ্যা দেন নাউ। 

সাহারা পুরাণের অন্থবন্ভী হইয়া ভগবানের অবতারের মূলে 
বিশিষ্ট অভিপ্রায়ের কথাই বলিয়াছেন । 

মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন--কলিকাল-হুষ্ট জীবের উদ্ধারের জন্য নারদের 
অন্গরোধে ভগবান টত্ন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

কবিকর্ণপূর বলেন-টৈতন্যাবতারের উদ্দেখা হিতাপদগ্ধ জীবের 
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উদ্ধার, নামসংকীর্ভন-প্রধান উপাসনার প্রচার ও নিব্বিশেষপর 

অহদ্বিতবাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা । 

বৃন্দাবন দাস বশিয়াছেন__ 

কলিযুগে ধর্ম হয় হরি-সংকীর্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্ীশচীনন্দন ॥ 

সংকীর্ভনধর্শগ্রচার করিয়া অধর্শেব প্রসার দুর করিবার 
ও ুনরায় ধশ্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যই মহাপ্রভু অবতীর্ণ । 

শ্রীজীবাদি ব্রজের গোশ্বামিগণ শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত 

হওয়ার পর মেই ভগবন্তাকে সমর্থন করিয়াছেন-__-ভাগবতের দুইটি 

ক্পোকের দ্বার। পরবর্তী সকল চরিতকারই এই শ্লোকগুলি উতৎকলন 

করিয়াছেন । একটি শ্লোক_- 

আসন্ বর্ণাপ্য়ো হস্ত গৃ্নতোহম্ুযুগং তনূ 

শুর্লোরক্তত্তথ! পীত ইদানীং কষ্চতাং গত: ॥ ও 

সতাযুগে ভগবানেত্ধ অবতারের বর্ণ শুত্র, ত্রেতাযুগে লোহিত, ইদানীং 
অর্থাৎ দ্বাপরে কষ্ণবর্ণ_কাজেই বাকি কলিযুগে গীতবর্ণ। গৌরাঙ্গের 
বর্ণ যখন পীত, তখন তিনিই ভাগবতের উদ্দিষ্ই ভগবদবতার। 

'পীতবর্ণকেই' এখানে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । জীব গোম্বামী 

ভাগবতকে বাপরে ব্যাদের রচিত বলিরা ধরিয়া লইয়াছেন। 

বল! বানহুলা, এতিহাসিকর! তাহা স্বীকার করেন না। 

আর একটি ক্লোক-__ ূ 

রুষ্বর্ণং তিষাকৃষ্ণং সাঙ্গো পাঙ্গান্্-পার্ষদম্। 

যজ্জেঃ সংকীর্তনপ্রামৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ | 

মুখে যাহার কষ্চ এই বর্ণদ্ধয় কিংবা যাহার নামের অংশ কু 

( শ্রীকধধচৈতন্ত নামের ) এবং যিনি ত্বিষা অর্থাৎ কাস্তিতে অকৃঞ্চ 

€ ত্িষা+অকৃষ্ণম্) তিনি অঙ্জোপাজ পার্ধগণ সহ সংকীর্তনঘজ্জের 
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দ্বারা স্থুমেধোগণ কর্তৃক উপাসিত হ'ন। প্রথম শ্লোকফে পাওয়া 

গেল গৌরাঙ্গের বর্ণের ইঙ্গিত, ছ্িতীয় ক্পোকে স্থির সুবিধায় পাওয়। 

গেল অকৃষ্ণ ইহাকেই গৌর ধরা হইল। সবচেয়ে প্রবল যুক্তি 
পাওয়! গেল সংকীর্তনযগ্জের কথায়। এই সংকীন্তনের কথা ভাগবত্তের 

আরো তিনটি গ্লোকে আছে কলিষুগের মহিমাবর্ণনার প্রসঙ্গে । 

১। কলের্দোযনিধে রাজলন্তিহোকে। মহান্ গুণঃ। 

কীর্তনাদেব কৃষ্ণম্ত মুক্ত'বন্ধঃ পরং ব্রজেং ॥ 
২। রুতে যদ্ধ্যায়তো বিঞুং ভ্রেতায়াং যজতো মখৈঃ | 

দ্বাপবে পরিচর্ধ্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্নাৎ ॥ 

৩।, কলিং সগাজয়ন্ত্যারধয। গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনো। 

ধত্্র মংকীর্ভনেনৈব সর্বস্বার্থোইপি লভাতে | 

ংকীর্তন শ্ীচৈতন্যের আগে ভারতে অজ্ঞাত ছিল না, দক্ষিণাপথের 

আলোয়ার সাধকর] সংকীর্তনের দ্বারা উপাসনা করিত। নবন্বীপেও 

ংকীর্তন হইত। কিন্তু এখানে সংকীর্তনের সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ 

পার্ধদের কথাও আছে। আর এমনভাবে সংকীর্তন প্রচার চৈতন্কের 

পূর্বে কেহ করে নাই। ইহাও লক্ষণীয়। * অস্ত্র কথাটায় অবতীর্ণ 
হওয়াব উদ্দেশ্ের কোন ইঙ্গিত নাই। অস্ত্রের একটা রুচ্চকল্লিত অর্থ 
করিত হইগাছে। ইহ] গৌরাবতারের সমর্থন হিসাবে পরে আবিষ্কৃত 

হইয়াছিল, কি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বাভাস হিসাবে পুর্ব হইতেই ভক্তদের 

মধ্যে আলোচিত হইত তাহ। জানা যায় না। শ্রীজীব শ্রীচৈতন্তাদেবকে 

ঈ পুরীধামে গেপীনাথ আচাধ্যের মুখে কৃষ্*দাল কবিসাজ মহাভারতের একটি শ্লে।ক, . 

প্লোক দুইটির সঙ্গে সার্বভৌমের কাছে শ্রীচৈতগ্তের ভগবত প্রতিগাদনের জন্ত প্রয়েগ 

করেন। সেই গ্লোকটি এই-- 

সুব্রবর্ণে। হ্মাঙ্সোবরাঙশ্ন্দনাজদী । এক্স্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত! নিষ্টাশান্তিপরায়ণঃ ॥ 
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দেখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, তিনি রূপসনাতনের মুখে শ্চৈতন্থের 

ভঙ্গবত্তার কথ! শুনিয়াছিলেন। শ্র্রীজীব শ্রীচৈতন্তের অবতার না বলিয়া 

আবিাব বঙ্গিয়াছেন। এই আবির্ভাব জিনিসটির অর্থ 9০012০:6, 

0৮০০৮%৫ নয়। তবে কি শ্্রীচৈতন্তের চতুভূ্জ, ষড়তৃজ মৃত্তি ও 

অন্ঠান্ত বিভূতি প্রদর্শন ভক্তগণের পক্ষে 5815০06 ব্যাপার? 

ভগবান বৈষণবের কাছে কর্ম নহেন, লীলাময়, প্রকৃত গৌড়ীয় 

বৈষ্চবভক্তের মতে তীহার অবতার কাধ্যাবতার হইতে পারে না, 

লীলাবতারই হইতে পারে । জীবের উদ্ধার, অধন্মের প্রতিরোধ, ধর্মরাজ্য 

স্থাপন ইত্যাদি উদ্দেশ্য লইয়! ভগবানের অবতার ত্রজের গোস্বামীদের 

মতের বিরোধী । হইবারই কথা, ভগবানের ধদি কোন অভিপ্রায় থাকে, 

তবে তাহ! ব্যর্থ হইতে পারে না। ব্যর্থ হইলে ভগবভাই খণ্ডিত হইল। 

এইরূপ অগিগ্রায়ের আরোপ নিরাপদ নয়। 

এই সমস্ত ভাবিয়া স্বরূপ দামোদর ও ব্রজের গোস্বামিগণের 

অন্ুবন্তী কৃষ্ণদাস কবিরাজ--এমনকি কতকটা লোচনদাস, পৃরবর্তী 

চরিতকারদের কথার পুনরুক্তি করিলেও, লীলার জন্তই শ্রীতচতন্তের 

অবতার এই তথাটিকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন। তাহারা এই 

অবতরণে যে উদ্দেশ্তের কথা বলিয়াছেন_তাহ1 লীলারই অঙ্গ, 

কোন কর্মের অঙ্গ নয়। “আম্ুষজে প্রেমমর কৈপে ত্রিভূবন ।” 

সার্বভৌম ধখন বলিয়াছিলেন--কলিধুগে ভগবানের অবতার নাই, 

তখন তিনি গীতার “পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কতাম্ অথব! 

চত্তীর 'ইখং যদা যদ বাধা দানবোধা। ভবিষ্/তি। তদাতদাবতীধ্াহং 

করিব্যাম্যরিলংক্ষয়ম্ঠ-এই বাক্যের সার্থকতার উদ্দেশ্ঠানন্মত থে অবতার 

কলিধুগে তাহাই নাই বুঝিয়াছিলেন। লীলাবতার লীলার মধ্য দিয়া নি 

ডক্তিষোগের বিস্তার । এই অবতার সর্ধযুগেই হইনেত পারে। কিন্ত 
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সনাতনেয় সঙ্গে মহাগ্রতৃর আলোচনায় কবিরাজ গোম্বামী মংস্য, 

কুর্ম, রঘুনাথ, নসিংহ, বরাহ, বামন ইত্যাদি অবতারকে লীলাবভায় 

কেন বলিয়াছেন, তাহ! বুঝিতে পারা ধায় না। 

দ্ামোদরাদি ভক্তেরা তাই রাধাডাবে বিভাবিত ভ্ীচৈতগ্যের 

অন্ত্য লীলা লক্ষ্য করিয়া তাহার অবতারের -কারণ নির্দেশ 

করিয়াছেন-- 

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম] কীদৃশো বানয়ৈবা 
স্বাদ্যো যেনাতূত মধুরিম! কীদৃশো বা মদীয়ঃ। 

সৌখাং চাস্য মদন্থভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাকচ 

তণ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধো৷ হরীন্দুঃ ॥ , 

“শ্রীরাধা যে প্রেমদ্বাবা আমাব অদ্ভুত মাধুযয 'স্মান্াদন, ফরেন, 

ডাহার সেই প্রেমের মহিমা কি প্রকার, সেই এরম দ্বার|, জ্্ীরাধা 

কর্তৃক "আম্বাদিত আয়ার দেই মাধুযযই বাকি প্রক্কার 'এরং আ্মাসাকে 

অচ্চভব কণিম্বা শ্রীবাধাঁর যে স্বখ হয় তেই সুখইদ নব] 'কিরর্দএই 
তিন বিষয়ে অতিশয় লোভ হেতু শ্রীরাধার ভারমুক তৃইস্া কন 
শ্রীশচীরদরীর গরূপ ক্ষীরলমুদ্রে আবিদ্কৃতি হুইয়াছেয় 1১৮ 

ইহাকেই আমি লীলাবতার বলিতেছি।' 
ইহার ফলেই একদেছে এ্রী€তন্তরূণে বাণ্াকিফণের « অকড়ার। 

শ্রচৈতন্ত লীলারতার, লীলার ধর, জন্ত- নী: ৪ 'মরুরীকণে লক্ঈচর, 

পরিকর ও ভক্তকর্বিদেরও-অ্বতরণ। মংকীর্তলাদি লীন্কারই জঙ্গস্বরূপ। 
ভক্কগণের পক্ষে এই লীঙগারাদনই-দরয ধস । 

স্বীচেতন্যেব অবতান্ধ প্গন্ডেরি ভিজ দৃটিজদর কলে, স্মামর+ তিন 
শ্রেণীর গৌরানবর্তী-টব্চবদেধিরত থাই 7 
ওক ১। একজেপীত, হছে হিগৌরাজন্বীলায় * রাধাকফের “লীলা 
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আম্বাদনই মৃখা,_সংকীর্ভন গৌণ। ্রীগৌরাক্গ ভঙ্গনসাধনের 
উপায় মান্ত। ও 

২। একশ্রেণীর বৈষ্ণবদের মতে-্রীকুধই স্বরূপেই হউক আর 

গোৌরাঙ্গের মধ্য দিয়াই হউক উপালা, কিন্তু গৌব নিত্যানন্দ-গদাধরের 

ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গ-প্রবন্তিত সংকীর্তনই তাহার একমাত্র 
উপাসন|। 

৩। আর একপ্রেণীর মতে--গৌরাঙ্গই পূর্ণ ভগবান তিনিই 
উগাপা | তাহার উপাসনা করিলেই শ্রীরুঞ্চের উপাসনা! করা ইইল। 

নররূপে তিনি যখন অবতীর্ণ তখন পূর্ববূপের আর প্রয়োজন 

বাকি? গৌরপদাবলীর সংকীর্ভন তাহার উপাসনা বটে, তবে 

নাগরীভাবে তাহার ভ্নাই শ্রেষ্ঠ ভজনা | 

নিত্যানন্দ ছিলেন সখ্যভাবের সাধক । তিনি ঠেতন্যের উপাসনা 

করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু দাশ্য ভাবে । শিবানন্দ, নরহরি ইত্যাদি 

ভক্তের! গৌরনাগরের উপাসক। অতএব ইহাদের ভজন! নাগরী 
ভাবে। এ উপাসনা মধুর রসের । ভাগবতের রৃষ্ণবর্ণং তিষারুফং ইত্যাদি 

ক্লোকের মর্শার্থের সঙ্গে নিত্যানন্দ-প্রচারিত প্রেমধম্শেরই সংযোগ দব 

চেয়ে ঘনিষ্ঠ। ব্রঙ্জের গোম্বামীদের মতবাদ ও নরহরি সরকার ঠাকুরের 

মতবাদ দুইই বিশিষ্ট বৈষ্ণব অধিকারীদের জন্য । নিত্যানন্দের প্তবন্ধিত 

সংকীর্তন-প্রধান দাস্যভাবমূলক প্রেমধর্মই সর্বসাধারণের জন্য । 
তৃতীয় শ্রেণীর বৈষবরাই গৌরনাগর, গৌরবিষুঃপ্রিয়া, গোর 

নিতাই, গৌরগদাধর ইত্যাদি মৃত্তি নির্বাণ করিয়া ভোগরাগ আরতির 
দ্বারা পূজা করিয়৷ ভক্তিধর্দের চচ্চা করিম্বা থাকেন। 

পেষকথা এইট _্রীগৌরাঙ্গদেব শুধু সংকীর্তন, প্রেমপ্রচার 
ভাবাবেশের দ্বার! দেশের জানবাদী দিগগজ পণ্ডিতগণ, রাক্জা ও রাজন্- 
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কল্প ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ, বহু যোগী সন্গযাসী ইত্যাদিকে সর্ধহার! 

বা আত্মহারা প্রেমে পাগল করিয়া তৃপিয়াগছলেন--ইহা মনে হয় না। 
জীচেতগ্তদেবের এই্বরাপ্রকাশের নিদর্শনগুলিকে ভক্তকবিধের ভাব- 
কল্পন। বলিয়৷ উড়াইয়! দেওয়! কঠিন হইয়! পড়ে। 

পক্ষান্তরে বর্তমানযুগের অনুসদ্ধিৎস্থ পাঠকরা জিজাসা! করেন-_সমগ্র 

ব্রন্মাণ্ডের অধিপতি ভগবান্ ভাগ্যহীন ভারতবর্ষের নদীয়ানগরে 

এক ব্রাঙ্গণের ঘরে দশম সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন 
এবং দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দ্বার! তাহার ভগবত্বা প্রচারিত 

হইল--তবু দেশের ধন্মক্ষেত্রে একটু সাময়িক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা 
ছাড়া আর কিছুই হইল না, সমগ্র ভারতের লোক চরণে গিক্সা 

লুটাইয়৷ পড়িল না-_একজন বিধন্মীও তাহার ধর্ম গ্রহণ করিল না, 

(হরিদাস আগেই বৈষ্ণব হইয়াছিলেন), বিধর্মী শাসকক্জাতির মধ্যে 
বিন্দুমাত্র প্রভাব সঞ্চারিত ভইল না, পাপের প্রবাহ অবরুদ্ধ 

হইল না-ইহ1 কি করিয়। সম্ভব হয়? বুন্দাবনদাপ আক্ষেপ করিয়। 

বলিয়াছেন “যেই নবন্বীপে প্রভূ প্রকাশ পাইল। যতো ভট্টাচার্য্য 

একো জন! ন! দেখিল ॥” ভক্তকবি তাই বলিয়াছেন-_ভক্তিশৃন্য লোকে 

দেখিতে পায় না, ব! দেখিয়াও দেখে না- একমাত্র ভক্তেই দেখিতে 

পায়। তবে কি ভগবানের অবতার শুধু ভক্তদের জন্থাই ? 

দ্বাপরে শ্রীরুষ্জাবতারের পর ভগবানের অবতার আর-ত হয় 

নাই। এ দেশের সামাজিক জীবনে যে আলোড়ন আগিয়াছে-- 

তা একজন মহাপুরুষের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, 

ভগবানের অবতারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে 

একটা] ম্স্তর আসিবার কথা নয় কি? ইহাত একট! পানিপথের 

ঘুদ্ধের মত ঘটনা নয় । বছুসহশ্র বংসর পরে এই কাণ্ড । সমগ্র জগংই 
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বিচলিত হইবার কথা। এ প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণব পণ্তিতরা ছিতে 

পারেন, আমর! দিতে পারি ন্]। কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-- 
বাঙ্গালীর হিয়। অমিয় মথিয়! নিমাই ধরেছে কায়া। 

কথাটা কবির রচনা-চাতুর্য বলিয়৷ উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না! 

তবে কি চৈতন্য কেবল বাঙ্গালীর ভগবানের অবতার? 

বাঙ্গালী যুগযুগ ধরিয়া যে রলধন্মের সাধনা করিয়া আসিয়াছে, 
লেই পুঞ্লীভূত সাধন! চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে শ্রীচৈতন্যের জীবনে । 

ইহাইত তাগবতী শক্তি। সমগ্রজগতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যাবতারের 
সম্পর্ক কি? বিশ্বনাথ দি অবতীর্ণ হ'ন তবে সমগ্র বিশ্বের 

জন্তই অবতীর্ণ হইবেন, জনকতক বাঙ্গালীর জন্য নয়। প্রেমময় 

নারায়ণের একটা এরূপ অবতারের জন্ত জগতের অহ্বৈতগণ 

তারস্বরে আর্তনাদ করিতেছে ! 

ধর্মগুরু কোর্ন এক স্থলে কোন এক সময়ে আবিভূর্ত হ'ন, 
তাহার বাণীপ্রচারের স্থানকাল সীমাবদ্ধ হইতে পারে, তাহার 

বাণীর মধ্যে এমন 109280210 ও 10:0৯ € 00861706181 ; কিংবা 

701720০) থাকে যাহা দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশে 

দেশে ঘুগে যুগে পরিব্যাপ্ত হয়। কেবল পরিব্যাপ্ত নয়, সক্রিয়তার 

শক্তিও এ মহাশক্রির মধ্যে নিহিত থাকে । অবশ্ত মানুষের মানস 

ক্ষেত্রের উর্বরতা, তাহার তৃষ্ণা ও চাহিদার উপরও রুতকট। নির্ভর 

করে। যদ্দি তাহার বাণীতে এ মহাশক্তি প্রভৃত পরিমাণে ন! থাকে-- 

তবে পরবস্তী অনুবর্তী সাধক ভক্ত সাধুসস্তেরা এ বাণীতে তাহাদের 
নিজগ্গ সাধনালক্ক শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে ছুর্বার করিয়া তোলেন । 

জ্চৈতন্তদেবের প্রচারিত বাণীর অস্তঃস্কলে বে শক্তি ছিল-- 
তাহান্ধ অন্ববর্তী মহাসাধকগণ প্রায় ছুই শতাব্ী ধরিয়া! নিজেদের 
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সাধনালক্ধ শক দ্বার! তাহাকে পুরি ও সঞ্চরিষুত! দান করিয়াছিলেন। 
তাহা লত্বেও তাহার বাণী আজিও ভারতময় প্রচারিত হইল না। এক্গন্ 

ক্ষোভ জন্মে । বাংলাদেশে ধশ্থের গ্লানি যতই হউক, জয়দেব, চণ্ীদাপের 

বাংলায় রূপাস্তরে বৈষ্ণবধশ্মেরই 'গ্রভাব পূর্ব হইতেই ছিল, 

উড়িস্তাতেত ছিলই | এঁবৈষ্ণবতার সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। 

সনাতনের ভাষায় কালা্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং ষঃ প্রাহুষর্ত,ং রুষ্ণচৈতন্থ 
নামা আবির্ভূত--তাই মনে হয় বাংল! ও উড়িস্যার পক্ষ হইতে ধর্ঘের 

সংস্কারের জন্য তিনি আবিভূতি এবং ভারতের পক্ষ হইতে বৈষব ধর্মের 
একটি অভিনব সম্প্রদায়েরই তিনি প্রবর্তক। এই সংস্কার অবশ্থ থৃষ্টের 

মত 00 0 0০50:09, 00000 0015]. 

চিরকালই কোন জাতিবিশেষের সংস্কারককে জাতীয় 

জীবনের" অনিবার্য ও অবশ্ঠস্তাবী প্রয়োজনান্রূপ অভিব্যক্তি বা 
আবির্ভাব বলিয়াই মনে করা হয়। ভগবানের অভিপ্রাম্ম ছাড়া 

কোনটাই সম্ভব নয়, তাহাত শেষ কথা আছেই। অতএব কেহ 

যদি শ্রীচৈতন্যদেবফে অবতীর্ণ ভগবান না বলিয়া পুরুষোত্ুম-রূপে 

জাতির ধর্মজীবনেরই অবতার বলে, বৈকু& বা গোলোক হইতে 
তাহাকে না নামাইয়া বাঙ্গালীজাতির জীবননিদ্ধু হইতে ধ্স্তরির 
গ্যায় অমৃতপাত্র হস্তে উত্তীর্ণ বলে-তবে তাহাকে আমর! কি উত্তর 

প্িব? কবি সত্যেন্্নাথের মত অনেকেই ত তাহাই বলিয়াছেন । 

ধাহারা একথা! বলেন ীহারাও ভগবদ্ভক্ত, কিন্তু তাহারা ভাগবতী 

শক্তির সীমাবদ্ধতা, অগ্থনির্ভরতা ধা মোঘতা স্বীকার করেন ন!। 

তাহারা মনে করেন, ভগবান ঘ্দি করুণাবশতঃ কোন জাতির 

মধ্যে অবতীর্ণ হ'ন তাহ। হইলে তাহার জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ 

্রীবৃদ্ধি না হইবে কেন? সমগ্র জগতে সেই জাতিইত ধন্যাতিধন্ত। 
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নিবিশেষ ত্রন্দের পক্ষে অধ্যাত্মজীবন ছাড়া অন্ত জীবন মায়াময়, 
সবিশেষ সচ্ছিদানন্দ বিগ্রহের কাছে আধ্যাত্মিক ও এঁহিক জীবন ছুইই 

সভা । যদি ধরাই যায়, ভগবানের সঙ্গে ধশ্মজীবন ছাড়া অন্য কোন 

জীবনের সম্পর্ক নাই, তাহা হইলেও বলিতে হয়_ স্বয়ং ভগবানের 

আবির্ভাব হইল্লে এই ধর্মমজজীবন ব্যাপকগাবে শুচিঃ নির্মল, কণিকলুধশুন্ত 

হইয়! চির প্রবাহিত হইবে এবং ধর্দদজীবনের সকল বাধ] বিদুরিত 

হইবে। অর্থাৎ তাহার] বখেন কল দেখিয়া তরুর বিচার করিতে গেলে 
শ্রীচৈতন্তদেবকে কল্পতরু বলা যায় কি না তাহা বিচাধ্য। 

এই সকল সংশয়াত্মক প্রশ্নের এক উত্তর আছে--ভগবানের কাছে 

৪1৫ শত বংসর অতি নামান্ত মময়। একদিন সমগ্রজগৎ শীচৈতনোর 

বাণী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। মানবজাতি একদিন মুক্তিপথের 

সন্ধান পাইবে। বাক্তমধ্যের দ্বার। সমগ্রের বিচার হয় না। একদিন 

মাচষ মন্মে মন্খে উপলব্ধি করিবে, শ্রীচৈতন্ত সমগ্রজগৎ ও মানবজাতির 
জন্যই অবতীর্ণ । 

এই সকল কথ চিন্তা! করিয়াই কি যতি ঠেতন্যের স্বরূপাদি ভত্তরগণ 

বলিয়াছেন ?-- 

“রাধারুঞ্চ এক আত্ম! ওই দেহ ধরি। 

অন্যোনো বিলাছে রূস আস্বাদন করি ॥ 

সেই তুই এক এবে চৈতন্ত গোসাঞ্জি। 

ভাব আন্বাদিতে দেহে হেলা একঠ।ই |, 

ইহাই লীপগাবতাপ। লীলার সঙ্গে জাতীয় জীবনের ইষ্টানিষ্টের 
সম্পর্ক নাই । এই অবতার কেবল বিশিষ্টশ্রেণীর ভন্তদের জন্য । আর 

বাংলার সাহিত্যজগতে তিনি যে সরম্বতীবল্প শ্রীবিষুর অবতার সে 
বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। 
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মোহম্মপের জীবনে কোন এশ্ব্য-বিভূতির প্রকাশের কথা না। 
তাহ।তে ইস্লাম প্রচারের বাধা হয় নাই, হয়ত তাহাতে ইসলামের 

গৌরবই বাড়িয়াছ্ছে। খৃষ্টের জীবনে অবস্থ ২৩টি অলৌকিক বিভূতিয় 
কথা আছে। যিনি এশ্বরিক বিডৃতি দেখাইতে পারেন, তাহাকে 
দেশের লোক অবমানিত ও লাঞ্কিত করিয়া ক্রুশকার্ঠে বিধিয়া মারমা 
ফেলে কি করিয়া, তাহ] ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আর ধিনি এ্রশ্বরিক 
বিভৃতির অধিকারী--তিনি ক্রুণ হইতে আত্মরক্ষা! করিতে পারেন 
নাই ইনাই বা কিপ্ূপ? "তবে একথা স্বীকাধ্য এশ্বরিক বিভূতি-প্রদর্শনের 

জগ্ত নয়, জ্রুণকাষ্টে জীবনবিপঞ্জনের জন্যই খৃষ্টের ধর্ম বিশ্বময় 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খিভৃতি-প্রদর্শনট! 'বাহা" হুইয়া পড়িয়াছে। 

বুদ্ধদেবের মহাপবিনির্বাণের পর তাহার জীবন লইয়া লোকশিক্ষার 

সন্ত অনেক গল্প লিখিত হইয়াছিল। সেই গল্পে অনেক অলৌকিক 
ব্যাপারে সমাবেশ হইঘাভে দেখা যায়। বৈদিক কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ 

বহু লোক বুদ্ধেব দবধশ্মের বাণীর জন্য উৎকঠ ও উদ্গ্রীব হইয়াই ছিল। 
সে বাণী প্রচাবেব জন্য বুদ্ধেব জীবনে অলৌকিকতার কোন প্রয়োজন 

ছিল না। পবে হিন্দু শ্রোত ধর্ধের পুনরস্থযাদয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব- 
প্রতিপত্তি ম্লান হইয়া পড়িলে তাহার বাণী প্রচারের জন্য বুদ্ধের জীবনে 
অলৌকিকত। আরোপের বোধহয় প্রয়োজন হইয়াছিল। এইভাবে 
দেখ। যায়, যতই দিন যায় জনশ্রুতি ধর্মগুরুদের জীবনকথায় অলৌকিকতা 
আরোপ বাড়াইগা দিতে থাকে । 

অধ্যাপক বিমান মজুমদার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন-মুরারি গুধের 
মহাপ্রভূ মায়ার কথার প্রসঙ্গে কর্ম, কশ্মফল ও শ্রীরষ্েে সেই ফল 

অর্পণের কথা বুঝাইতে বীজ, অঙ্কুর, বৃক্ষ ও ফলের দৃষ্টান্ত দেন। মুরাবি 
গুপ্তের অঙ্গলরণে লোচনদাল ই্চৈতন্তের দ্বার! মুতের মধ্যে আমের 
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ঠ হইতে পুর] গাছ, তাহাতে ফল জন্মাইয়৷ দেবতায় নিবেদন 

করাইয়াছেন। কবিরাঙ্গ গোস্বামী বলিয়াছেন--এঁ গাছ হইতে রক্তপীত 

বর্ণের ছইশত ফল পাড়া হইল, এ ফসে ছাল বা আঠি নাই। 

আমগুলি ফজলিজাতীয়,_ 

আঠাংশ বন্ধল নাহি অমৃত রসময়। 

একফল খাইলে রমে উদর পূরয় ॥ 

এইমত প্রতি দিন ফলে বারোমাস। 

বৈষ্ণব থায়েন ফল প্রসব উল্লাস ॥ 

ভক্তকবির হাতে কশ্মফল শেষপয্যন্ত বৈষ্ণণগণের উদর পূর্ণ 

করিয়া প্রভৃকে উল্লসিত করিয়াছে । এ যুগের লোকে এত তুচ্ছ 

ব্যাপারে ৬গবন্ডা প্রকাখ সুদঙ্গত মনে করে ন।। 

যাস্তাই হউক, আমাদের দেখে কোন মহাপুরুষের শ্রুতিকথা লিখিতে 

হইলেই ভক্ত লেখকরা লোকোত্তর-খিভৃতি কিছু কিছু সমারোপ 

করিতেন। ইহ! একট। প্রথায় (0015561)000) দীডাইয়াছিল। লেখক 

দের ভ্কির খত বিশ্বাস করিবার খক্তিও ছিল অগাধ। বিক্রমাদিত্যের 

জীবনকাহিনী অপৌকিকতায় পরিপূর্ণ । মীরাবাই, লাউসেন, চত্ীদাস, 

নানক, কবীব, শঙ্কব, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি মহাপুরুষের 

জীবনকথায় বু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ দেখ। যায়। ভক্তমাল ত 

অলৌকিকতার মালা । অতিঅল্প দিন আগে আবিড়ত রামকৃষ্ণ পরমহংস, 

বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদি মহাপুরুষের জীবনীতেও এ প্রথারই প্রয়োগ 

দেখা যায়। আজিও দেশের অধিকাংশ লোক অপৌকিক ব্যাপারে 

বিশ্বাম করে। চিকিৎসায় যাহার রোগ সারে না, সে নক্্যাসবেশধারী 

বা ধশ্মগুরুশ্রেণীর লোক দেখিপেই তাহার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা 

করে এবং তীহাদের কাছে অষ্টগিদ্ধির অলৌকিকতার শিদর্শন প্রত্যাশ। 
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করে। যে কোন ধর্ুরু বা ধর্বব্যাখ্যাতার অলৌকিক আচরণের কথা 

ুনিলে লোকে অবিশ্বাস করে না। প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে অলৌকিক 
শক্তির সমারোপ একটা কাব্যালস্কারস্বর্ধূপ, ভক্তি-রসন্ষ্টির ও সতীমহিমা 

কীর্তনৈর উপকরণ । 

শ্রীচেতন্থচরিত-কাবাগুলিতে হ্বীচৈতন্তের খশ্বর্যা-বিভূতি-প্রকাশ কতটা 
কাব্যালস্কার, কতটা দা্যরমপুষ্টির উপকরণ, কতটা যথাযথ বাস্তবনিষ্ঠ, 

তাহা! এত কাল পরে বলা কঠিন! 

শীকষ্ণের রসাত্মক ব্রজলীলায় ত এশ্বধ্য রসাভাস স্যতি করে, 

চৈতন্থলীলায় এই আদর্শ রক্ষার চেষ্টা দেখা যায় না। 

চৈতন্য-চরিতাবলীতে কেবল শ্রীচতন্তদেবের নয়, তাহার কোন 

কোন ভক্কেরও বিভূতিপ্রকাশের দৃষ্টাত্ত দেখা যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন 

চরিতাগ্যানেব মধো এ বিষয়ে মিল নাই । শ্রীচৈতন্তদেবের জীবন 

লীলার অলৌকিক অবসানের সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। 

কোন ধর্গ্ুপ্ধ বা মৃহাপুরুষের জীবন-চবিত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে 

লিখিতে গেলে বর্ধমান যুগে এববধা বিভূতি বা অলৌকিরুতা বর্জন 
কর| হয়। মনে রাখিতে হইবে, চরিতকারগণ ইতিহাস রচন| করেন 

নাই, কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাব্যে অনেক সময় বান্তব-জীবন 
ভাব বিগ্রহে পরিণত হয়। মহাপ্রস্থুর জীবদ্দশাতেই “নবন্ধীপের যত 

ভট্টাচাধ্য একজনাও' যদি না-ই নিংসংশয় হইয়া থাকে, তবে ভক্তিহীন 

ধর্মবিমুখ বর্তমান যুগের লোক যদি অলৌকিক বিভূতিগ্রককাশকে 
কাবালঙ্কারই মনে করে তবে কি আর বলাযাইবে? হোবেশিওর 

প্রতি হামলেটের সেই বাক্যেরই পুনরুক্তি করিতে হয়। 



শ্রীচৈতন্যভাগবত 
শ্রষলীল1 ভাগবতে কহে বেরব্যাস। চৈতন্যলীলাব ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥৮ 

বুদ্দাবনদাসেব জন্ম ও বাল্যজীবনী রহস্যাবৃুত হইয়া আছে। 

কথিত আছে--৪৯১ৎ বংসর বয়গের সমযই বুন্দাবনের মাতা বিধবা । 

এত অল্প বয়সে দেকালেও ব্রাক্মণকন্তাদের৪ বিবাহ হইত কিনা সন্দেত। 
যদি তাহাও সতা বণিষা ধবা যায়-নিত্যানন্দ ৯১০ বছবের 

কন্যাকে পুত্ববতী হও বণিয়া কেন আশীর্বাদ করিবেন? যুবতী 
কন্তাকেই এই আশীর্বাদ কর! চপে। জগদ্বদ্। ওদ্র মহোদয় বলেন-_ 

১২ বংসর বয়সে বৃন্দাবনের জন্ম হয়। ১৮ মাস তিনি গর্ভে বাস 

করিয়াছিশেন | ভা] হষ্টলে সাড়ে দশ বত্মর বয়সে তাহার গর্ত 

সঞ্চার হয় বপিতে ভগ । ইভ।| বিশ্বান্ত নয়। কথিত আছে, বৃন্দাবনদান 

হটে মাতুলাপয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের মনে হয় শ্রীহটে নয়, 
ধমারহটে । পরিবারের সমম্ত লোক থাকিলেন নবদ্বীপে কিংবা 

ঝুমারইটে, আখ বিধবা নাবায়ণীকে পাঠ।নো হঈল বহুদুরবন্ভী শ্রীহট্রে, 
দুর আত্মীয়দের কাছে, ইহা স্বাভাবিক মনে হয না। 

বৃন্দাবনদাম বলিয়াছেন--'হইগ পাপিষ্ঠ জন্ম, তখন নহিল। হেন 

মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥৮ ইহ! হইতে যনে হয়--গ্রচৈতন্তের 

সন্্যাপগ্রহণের আগে বুন্দাবনের জন্বাই হয় নাই। মহামহোত্লব 

প্রীচৈতন্ভের নদীযালীলা। এই ম্হামঙ্তোৎমব নিতান্ত শিশু থাকিলেও 

দেখা নষ্ভব নয কিংবা নদীয়া হইতে দুরে থাকিলেও সম্ভব নয়। কিন্তু 
বুন্দাবনদান 'জন্ম হইল না? না বলিয়া “তখন নিতান্ত শিশু ছিলাম'-_ 

বলিতে ত পারিতেন। তাহাই বলা ম্বাভাখিক ছিল। সম্ভবতঃ 
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বন্দাবনের জন্ম শ্রীচেতগ্তের সন্গাসগ্রহণের অনেক পরে হয়াছিল। 

মহাপ্রতু পুরীতে ১৮ বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে স্থির হইয়া ছিলেন । তাহার 
অগ্রকটের সময় বন্দাবনের বয়দ এত অল্প ছিল যে, সে বয়সে পুরী গিয়া 

মহাপ্রতৃকে দর্শন করাও সম্ভব হয় মাই। সম্ভবতঃ অল্প বয়সে 

বৃশ্দাবনের শ্রীগৌরাঙ্গভক্তির এমন কিছু উন্মেষ হয় নাই, ফাহাতে 

ম[তামহদের সঙ্গে পায়ে হাটিয়া মহ্াপ্রভৃকে দেখিতে যাইতে পারেন । 
মহাপ্রভু এত অল্প বয়সে অপ্রকট হুইবেন--ইহ1 কেহই ভাবে নাই, 

বৃুন্দাবনদাস ত বালকমাত্র। নারায়ণীও বৈষ্বগৃহিণীদের সঙ্গে পুরী 

যাইতেছেন-_-একথাও কেহ বলে নাই। শ্রমুখদর্শনে বঞ্চিত হইলাম 
বলিয়া যে বন্দাবনদাঁসের আক্ষেপ, তাহ! জন্ম না হওয়ার জন্য নয়, 

পুরী যাওয়া হয় নাই বলিয়াই। 
জগদ্বছ্ুবাবু বলিয়াছেন-+১৪।১৫ বৎসর বয়সে নিত্যানন্দের সঙ্গে 

তিনি পুরী যাত্রা! করিয়াছিলেন__কিন্তু একটি হরীতকীলঞ্চয়ের জন্য 

নিত্যানন্দপ্রতু তাহাকে পথেই ত্যাগ করিয়া যাঁন। কারণ, সঞ্চয় 

সন্্যাসীর ধর্শ নয়। 

গোবিন্দ ঘোষের গল্পটা বুন্দাবনদাসের ঘাড়ে চাপিয়াছে বলিয়া 

মনে হয়। সন্ন্যাসী না হইয়া কি মহাপ্রতুকে দেখিবার জন্য পুরী 

যাওয়া চলিত না? হীহারা যাইতেন তাহাদের সকলেইত সংসারী ; 

বন্দাবন ত বালকমান্ত্র। তাহার সন্ন্যাসের কালও তখন উপস্থিত 

হয় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভূর জন্য রাশি বাশি খাদ্য ভক্তেরা বহিয়া লইয়া 

যাইতেন, রাঘবের ঝালি যাইত সারা বৎমরের ভোজনবিলাসের 

জন্য--তাহাতে দোষ হইল না। যত দোষ হইল বাগক বুন্দাবনের 
একটি হরীতকীসঞ্চয়ে? ইহা বিশ্বান্ত নয়। তাহা ছাড়া, বুন্দাবনদাস 

নিজেও ত এত ৰড় ঘটনার উল্লেখও করেন নাই। 
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এই সমস্ত অসঙ্গতি দূর করিয়া দিয়াছে প্রেমবিলাসগ্রস্থ ৷ “কুমার 
নিবাসী বিপ্র বৈকুগ্ ধেহো। তীহার সহিত নারামণীর হই বিবাহ । 

বৃন্দারনদান যবে আছিলেন গর্ভে । তার পিত! বৈকুঠনাথ চলি গেল 
স্বর্গে ॥ ” (প্রেমবিলাস )। ইহ] হইতে প্রমাণিত হয়--নারায়ণী বাল 

বিধবা ছিলেন। তাহার বয়স খন অস্ততঃ ১৫1১৬ (আরে! বেশি হইতে 

পারে) তখন বৃন্দাবনকে গণ্ভে লইয়৷ তিনি বিধবা হ'ন। ইহাতে 

নিত্যানন্দের আশীর্ববাদ, মহাপ্রভৃর চর্ধবিত তাম্বুলল ভোজন বা মহাপ্রত্ুর 

উচ্ছিষ্ট ভোজনের দ্বারা শক্তিসঞ্চার ইত্যাদি মূল্য থাকে না। 
কুমারহটে বুন্নাবনের জন্ম চৈতন্য প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরে ত বটেই-_ 
বোধ হয় অনেক পরে । সেকালে বিধবাবিবাহ নিশ্চয়ই ছিল না। 

নিত্যানন্দের আশীর্বাদ ও মহাপ্রভৃর শক্তিসঞ্কারকে প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্য, বৃন্দাবনদাসকে প্রন্ুর মানসপুত্র বানাইবার জন্য 
বৈষ্ণবভক্রেরা প্রেমবিলাসের কথা উড়াইয়া দিয়া উদ্ধবদাসের 

পদসাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

ইহাতে বর্তমানযুগের অবৈষ্ণব সমালোচকদের নানা প্রকার অচ্মান 

করিবার অবসব দেওয়া হইয়াছে। 

জগতের মধ্যে ভক্ত বৈষ্ণবসমাজই সরু চেয়ে উদার । সে সমাজের 

কাছে ভক্তিই মানবজীবনের লবচেয়ে বড় গৌরব। ভক্তের পক্ষে 

জাতিজন্মের মূলা কিছুই নাই। এই কথা ম্মরণে রাখিলে ভক্তচুড়ামণি 

বন্দাবনদাসের জন্ম লইয়] মাথ1 ঘামাইবাব কোন প্রয়োজন হইবে ন]। 

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দপ্রসুর রুপাপাভ করিয়াছিলেন। তিনি 

লিত্যানন্দের আদেশে শ্রুতিনির্ভর চৈতন্তচরিত রচনা করেন। 
বৃদ্াধনদাস বলিয়াছেন-.-'তাহা! লিখি যেই শুনিয়াছি ভক্তস্থানে 1 

চৈতন্ডভাগবতে নিত্যানন্দপ্রভুর কথা প্রায় নদ্ধাংশ, তাহার 
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মহিমা কীর্তন করিয়াই কবি গ্রস্থারস্ত করিয়াছেন! কবির মতে 

নিতাযাননাট অনন্ভদেষের অবতার দ্বয়ং বলকাম। নিত্যানন্দের 

মহিমাকীর্তনে তাই কবি অনস্তদেব ও বলরামেরও মহিমা 

কীর্তন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ শ্বয়ং শেষদেব হইলেও ভ্রীচেতছোর 

সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভক্তের পুজা ভগবানের পুজার চেয়ে বড়, অতএব 

নিতানন্দের পুজাই আগে বিধেয়। একদঙগে গৌরনিতা এর বন্দনা 

করিয়া '“যুগধর্মপালৌ সংকীর্ভনৈকপিতরৌ"' বলিয়া! দুইজনকে ভক্তি 
অর্থা অর্পণ করিয়া গ্রস্থাবস্ত হইয়াছে । কবির মতে দুইক্সষনকে পুথরু 

করিলে কবিরাজ গোস্বামীর দ্দাষায় 'অর্ধকুকুটী ন্যায়ের? দশ! হইবে । 

কষ্ণদাস কবিরাজ যেমন ভীহার গ্রন্থে গুরু রঘুনাথপাসকে স্মরণ করিয়া 

শক্তির বোধন করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস তেমনি নিত্যানন্দকে বারবার 

স্মরণ করিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়! লইয়াছেন । 

বুন্দাবন শ্রীকৃ্ের গৌরাঙ্গরূপে অবতরণের কারণ বলিয়াছেন-__ 

সংকীর্ভন প্রচারের দ্বারা পাতকী জীবের উদ্ধার । রাধার খণ পরিশোধ, 

বাধাাবে প্রেমান্বাদন, ত্রজের দেহভেদগত অঙ্গহানির পরিপৃরণ 

ইত্যাদি গৌরাবতারের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। 

তিনি গীতার-__ 

যদ। যদ হি ধর্ধন্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 

অস্থ্য্থানমধর্শন্য তদাত্মানং স্থজাম্যহম্ ॥ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতীম্। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

এই স্ঈোক ছুটি তুলিয়া! দেখাইতে চাহিয়াছেন_-বঙ্গদেশে ধর্দের গ্লানি ও 
অধণ্মের স্মভ্যান হইয়াছিল এতই প্রবল যে, ভগবানের অবতীণ 

হইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল। 
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,» শুধু বাজালায় নয় সমগ্র ভারতেই ধর্ম, ভক্তিহীন শুফ অনুষ্ঠানসর্বব্থ, 
পৌরেোহিত্যাধীন ও উৎসবপ্রধান হইয়া উগিয়াছিল। লৌকিক 
দেবদেবীর পুক্ধার্চনাই একমাত্র ধশ্ম বলিয়া গণ্য হইত। এজন্য ভারতের 
বন্ছ স্থলে এই সময় সাধুসস্তগণের আবির্ভাব হইয়াছিল--তাহারা 
সকলেই একেখরবাদ ও ভক্তিধশ্ম প্রচার করেন। 

বৃন্ন[বনদাসের গ্রন্থে ভারতের অন্তান্ত স্থানের কোন কথা নাই-_- 

বাঙ্গালাদেশেব ধর্মের গ্লানির কথাই আছে। 

বন্দাবনদাস বিশেষ করিয়া নবদ্বীপের কথাই বলিয়াছেন-- 

রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব লোক স্থখে বসে। 

ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে ॥ 

ধর্মকর্ম লোক শুধু এইমাত্র জানে। 
মঙ্গলচণ্তীব গীত কবে জাগবণে ॥ 

দন্ত করি বিষহরী পৃজে কোন জন। 

পুত্তলি করয়ে কেহো৷ দিয়] বহুধন ॥ 

ধন নষ্ট করে পুস্রকন্তার বিভায়। 

এইমত জগন্চের ব্যর্থকাল যায়। 

যেব' ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী মিশ্র সব। 

তাহাবাও না জানয়ে গ্রন্থ অন্ভভব ॥ 

যেবা সব বিরক্ত ও তপস্থী অভিমানী । 

তৎসভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥ 
রঃ চি কঃ 

বাস্থলী পৃজয়ে কেহে। নান! উপহারে | 
মগ্ভমাংস দিয়া কেহে। যজ্ঞপৃজ1 করে ॥ 

নিরবধি নৃত্যগীত বাগ্কোলাহল। 
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না শুনি কের নাম পরম মঙ্গল |। 

*  যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। 

ইহাই শুনিতে সর্ধলোক আনন্দিত ॥ 

কবি বণিতেছেন-_ হোসেন সাহের আমলে লোকের আধিক অবস্থা 

বেশ ভাগই ছিল, কিন্তু পারমার্থিক অধঃপতন হইয়াছিল চরম। 

যাহার! সংসারবিরাগী তাহারাঁও কখনো হরিনাম করিত না। 

সন্ন্যাস একটা অভিমানের আশ্রর হইয়া উঠিয়াছিল। সার্বভৌম ইহাই 

পক্ষা কবিয়| সন্ন্যাসগ্রহণেব জন্য মহাগ্রভৃকে তিরঞ্কার করিয়াছিলেন । 

খুব যে ব্যক্তি, পুণ্যবান্ সে কেবল স্নানের সময় একবার “গোবিন্দ পুগুবী- 

কাক্ষ' নাম উচ্চাবণ মাত্র কবিত। অধ্যাপকবা গীতা ভাগনত পড়াইতেন, 

কিন্ত তাহাতেও ভক্তিধশ্মের ব্যাখ্যা করিত ন1। 

নবদ্ধীপে ধর্দেব এই দুগতি দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু অস্থির ও বিচলিত 

হইয়। পড়িলেন--তিনি ভগবানকে অবতীর্ণ হ্টবার জন্য হুস্কার করিতে 

লাগিলেন। শ্রীচৈতন্ত বার বার বলিয়াছেন 

'অছ্বৈতেব কারণে তাহার অবতার 1, 

এইভাবে বৃন্দাবনদাস চেতন্যাবতারের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 

্রীচৈতন্যের পার্ধদগণ গঙ্গাতীর হইতে দূরে দূরে অশুচি দেশে জন্মগ্রহণ 
করিলেন। বুন্দাবনদাঁস বলিয়াছেন--এঁ সব অশুচি অঞ্চলের লোকদের 

উদ্ধারের জন্য পূর্ধব পরিকল্পনা অন্লাবে পরম ঠবঞ্চব সাধকগণ জন্ম 

পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। 

নবছীপেও শ্রাচৈতন্োর প্রেমভক্তিপ্রচারেব ক্ষেত্র প্রস্তত হইতে- 

ছিল; অদ্বৈত প্রভূ নিজে গঙ্জাদাস, শুক্লান্বব ও শ্রীবাসের কর ভাষকে 

লয় শ্ীবাসের বাডীতেই কৃষ্ণগুণগান করিতেন। ইহাতে নবন্বীপের 
ব্রাহ্মণরা রীতিমত ভয় পাইয়াছিল। তাহার। ভাবিতে লাগিল-_ 
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ধবনরাজ যদি শোনে, _নবদ্বীপে হরিনামকীর্তন হয় তাহা হইলে 

নবন্বীপের মহাবিপদ ঘটিবে। সেজন্য তাহারা শ্রবাসকে, নন্দ্বীপ 

হইতে তাডাইবার সংকল্প পর্য্যন্ত করিয়াছিল । 

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যাবতাবের একটি শুব রচনা! করিয়া শচীগর্ভস্থ 

শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে ব্রহ্মাদি দেবতাব স্তব বলিয়া গ্রন্থে উপনিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ফাল্গনী পূশিমা রজনীতে হীচৈতনোর জন্ম হয়। সেদিন 
চন্দ্র গ্রহণ ছিপ । সেজন্য সকলেই গঙ্গাঙ্গানে গিয়া হরিনাম করিয়াছিল, 

পথে পথে হুবিসংকীর্তন হইয়াছিল-_ 
ষেব! মুখে জন্মেওনা বোলে হরিনাম । সেহ হরিবলি ধায় কবি গঙ্জান্নান ॥ 

ফলে, ভক্তিহীন নবন্ধীপে সেদিনকার মত চন্দ্র গ্রহণের অনুরোধে একটা 

ভক্তির আবেষ্টনীর হৃষ্টি হইয়াছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের জন্যই 
এই অন্তুকুল আবেষ্টনীব স্ষ্টি। গ্লুরচিত কতকগুলি পদের দ্বারা 
বুন্দাবনদ।স এই আবেষটনীর সুন্দর বর্ণন। দিয়াছেন। 

কবিবাজ গোস্বামী বলিয়ছেন-_- 

অকলঙ্ক গৌরচণ্্র দিলা দরশন । সকলক্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন ॥ 

চৈতন্যচন্ত্রেব উদয়ে গগনের পূর্ণচন্দ্রকেত মুখ ঢাকিতেই হইবে । 

বৃন্দাবনদান গৌবচন্দ্রেব প্রনঙ্গে কোথাও গুরু নিত্যানন্দকে বিশ্বৃত 

হ'ন নাই, শ্রীচেতনোর জন্মতিথির কথ! বলিতে গিয়াও বলিয়াছেন_- 

নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রপ্নোদশী । গৌরচন্্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ॥ 

সর্বযাত্র। মঙ্গল এই 'ইই পুণ্যতিথি। সর্ধবশ্তভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥ 

চৈতন্তভাগবত ইতিহাস নয়, পুরা কাব্য বা দ্বীবনচিতও নয়। 

ইহ| 'ঠচৈতনাপুবাণ' | এই পুবাণেব ব্যানদেব বুন্দাবনদাস। পুরাণের 

করেই তিনি বশিয়াছেন-_ 

গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে ঘেইজনে। কভু দুঃখ নাহি তার জীবনে মরণে ॥ 
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শুনিলে চৈতন্যকথা ডক্কিফল ধরে। জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে ॥ 
বৃন্দাবনদান চৈতন্যের বাল্যলীল। লইয়া অনেক পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন-- 

ইহাতে শ্রীচৈতন্যের জীবনের ইতিহাস বিশেষ কিছু নাই। শ্রীচৈতনোর 
ভগবত্তাব কথাই নান! কল্পিত দৃষ্টান্তের দ্বার দেখান হুইয়াছে। 
শ্রীচৈতন্যের নামকব্ণ অনুষ্ঠানে নারীগণ নিমাই ও পুরুষগণ বিশ্বস্ত 
নাম নির্দেশ করেন। শচীদেবীর অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুর পর 

শ্রচৈতন্যের জন্ম। যমকে তৃল/ইবার জন্য তাহাকে অতিশয় তিক্ত 

নাম দেওয়া হইল। কবিরাজ গোম্বামী বলিয়াছেন। 

ডাকিনী শাকিনী হইতে শহ্ক। উপজিল চিতে 

ডরে নাম নিমাই থুইল ॥ 
প্রীটচৈতন্য যে বংসরে জন্মগ্রহণ করেন, সে বৎসরে প্রচুর বৃটি হয় 

এবং দেখ ধন ধান্যে পূর্ণ হয়। সে জন্য পুরুষগণ ইহার নাম দিলেন 
বিশ্বস্তর | 

বাপ্যকালে নিমাই সত্যই অত্যন্ত ছুরস্ত ছিলেন--কি-বুন্দাবন্দান 

ব্রজগোপালের ছুরস্তপনা নিমাইএ আরোপ করিয়াছেন তাহ ঠিক বুঝ! 
যায় ন।। চৈতনাভাগবত অনেকট। শ্রকুঞ্জভাগবতের অনুসরণ। 

ভক্তের খলেন-__-আবাল্য শ্চৈতন্য শ্রীঞ্ষ্ণভাবে আবিষ্ট ছিলেন বপিয়া 

বালো বালকের মত আচরণ করিতেন। এমন কি--কিরয়ে বসন চুরি 

বোলে বড় মন্দ |” উপক্রতা বাণিকার1 শচীমাতার কাছে নিমাইএর নামে 

অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিল-_ 

পূরুবে শুনিলা ষেন নন্দের কুমার । সেই মত সব করে নিমাঞ্ি তোমার ॥ 
বন্দাবনদাসের মতে শ্রীচৈতন্যে ভগবত! ক্রমোন্মেষিত হয় নাই-- 

শ্রীচৈতন্য ভগবত্তা ও এরশ্বধ্য লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বৃন্দাবনদাস যে ভাবে এইশ্বয্য-প্রকাশের বর্ণ দিয়াছেন তাহাতে বালক 
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নিমাইকেই স্বয়ং ভগবানের মবতার বগিয়া চিনিতে কাহারও বাধা 

থাকিবার কথা নয়, অতএব চৈতনাভাগবতে বিজ্ঞানসঙ্গত 

এঁতিহাসিকতার সন্ধান না করাই ভালো । 

বৃন্দাবনদাপ বালক ঠ্চতন্তেব জীবনে অনেক অলৌকিকতার কথা 
বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য--অতিথি সন্ন্যাপীকে 

অষ্টতূজরূপ-প্রদর্শন। বনুবার এখ্ধ্যের প্রকাশে রসাভাস ঘটিবার 

সম্ভাবনা সত্বেও বৃন্দাবনদাস বাপ্যশীলার বর্ণনায় বাৎসলারনের 

বিলাস দ্রেখাইতে পারিয়াছেন। নিমাইএর উপদ্রবে যাহার| বিব্রত, 

তাহার! নিমাইএর মাতাপিতাব কাছে অভিষে!গ করে, কিন্ত মাতাপিতা 

শাসন করিতে গেলে তাহাকে স্বেহভরে আগলাইয়! রাখে, শাসন করিতে 

দেয়না! । নদীয়ার নরনারী বার বার বিডম্বিত ও উপজ্ঞত হইয়াও 

দ্ুললিত শিশুটিকে গ্রাণের সহিত ভালবাসে । এই ভালবাস! 

নিমাইএব ভগবত্তাব জন্য নয়-কাবণ, তাহারা বিষু্মায়ায় মুগ্ধ 

হইয়া বালককে চিনিতে পারিতেছে না । নিমাইএর অলোকসামান্ত 

পের মধ্যে এমনই একট1 আকর্ষণী শক্তির অস্তিত্ব সুচিত হয় যাহ। 

অৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়া সকলের অন্তরে বাৎ্সল্যের 
সঞ্চার করিতেছে । কাব্যের দিক হইতে ইহ! বডই হ্হগ্ত। 

তাহারা বলিতেছে-- 

কোটি অপরাধ যণি ধিশ্বন্তর করে। তবু তারে থুইলাঙ হৃদয় উপরে ॥ 

সগাভাবের কথাও আছে চৈতন্তভাগবতে। কব্রঙ্গগোষ্ঠের 

বদলে গঙ্গা, আর গোচারণের স্থলে সখাদের সঙ্গে জলক্রীড়া। 
শ্রীচৈতন্তের বাল্যপীল। ব্রঙ্গগোপাণের গোষ্ঠলীপারই গৌরচন্দ্রিকা। 

জগ্াথমিশ্রের জোষ্ঠ পুত্র বিশ্বব্ূপ সন্ন্যাসী হইলেন। ইহাতে 

জগন্াথ ভাবিলেন-_বিশ্বরূপ নানা শাস্ম পড়িয়! সংসার অসার অনিত্য 
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জানিয়া প্ররত্রজ্যা গ্রহণ করিল-_নিমাইক আর পড়িতে দেওয়া 

হইবে না। নিমাইএর পড়া বন্ধ করা হইল, কিন্তু তাহাতে নিযাইএর 

দৌবাত্্য বাড়িয়া গেল। নিমাইএর জেদের জন্য নিমাইকে 

আবার টোলে পাঠাইতে হইপ। যেখানে ব্রাঙ্মণ পণ্ডিতদের ঘরের 

সকল ছেলেই পড়াশুন। করে-_সেখানে কোন একটি ধীমান বালককে 

শিক্ষা হইতে বঞ্চিত কর] চলে ন| | এই ব্যাপারে এতিহাসিকতা আছে। 

বুন্দাবনদাস নিমাইএর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা এই প্রসঙ্গে বাক্ত 

করিয়াছেন--জগন্নাথ মিশ্রের স্বপ্নের মধা দিয়া। এই হ্বপ্র কাব্য- 

লক্ষণ ক্রান্ত। 

বৃন্দাবনদাস কিশোর নিমাইএর কোপনতা ও দৌরাজ্মের একটি 

দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এইরূপ--একদিন গঙ্গান্সানের আগে নিমাই জননীকে 
মাল্যচন্দন চাহিলেন। শচীম।ত1 বলিলেন, 'অপেক্ষ৷ কর, মালা! আনিম! 

দিতেছি ।” ইহাতে নিমাই এত কুপিত হইলেন যে গৃহের সমস্ত দ্রধ্য 

ভাঙিগেন--ভাগুারেব সমস্ত খাগ্যাদি নষ্ট কগিলেন এবং লাঠি লইয়া 

ঘর ও গাছপালা! ভার্গিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্থ ভাঙ্গার পর ধুলায় 

গড়াগছি দিতে লাগিগেন। বুন্দাবনদাস বলিয়াছেন প্রত এত যে 

কুপিত হইলেন, তিনি তথাপিহ জননীরে ন| মাবিল গিয়া? । 

এই যে অকিঞ্চিংকর ব্যাপার লইয়!| একট| দক্গষঞ্জ, ভক্তকবির 

পক্ষে ইহার বর্ণনার সার্থকত। কি? ইহাতে শুধু শচীমাতাকে সর্ববংসহা 

যশোঁদায় পরিণত কর। ছাড়া অন্ত উদ্দেশ্য নাই। জনপীর অপরাধ 

কিছুই নাই। অল্লপদিন আগে মিশরের তিরোভাব হইয়াছে--জননী 
শোকসস্তপ্চা-অতিদরিদ্রের সংসার, নিমাই করুণাসিন্ধু। এই অকারণ 

কোপ নিমাইএর একটা অভিনয় ছাড়! আর কি হইতে পারে? 

নিমাইএর দ্বারা বন অপচয় করাইয়া কবি তাহার ক্ষতিপূরণ 
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করিয়াছেন -নিমাইএর হাতে ছুই ভোলা লোন। দিয়া। এই সোনা 

কোথা হইতে আসিল শচীমাতাও ঠিক কবিতে পাবেন নাই--আমরা'ও 

পারিলাম না! এইরূপ চিত্র আমাদেব মনে রসাভাস ঘটাইয়া দেয়। 

নিমাইএব বাল্যলীলা-বর্ণনাব পরে নিত্যানন্দের পৃজাবী বৃন্দাবন 

দান নিত্যানন্দরও একটি কাল্পনিক বাঙ্যলীলাব বর্ণনা কবিয়াছেন। 

এই বাল্যলীলা বামায়ণ ও ভাগবতের কতকগুলি লীলার অভিনয়। 

নিত্যানন্দের তীর্থপরিক্রমার বর্ণনাচ্ছলে কৰি ভারতের প্রত্যেকটি 

তীর্থের নাম করিয়াছেন । 

নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র মিলনেব চিত্রটি বুন্দাবন দাস ভক্তিভরে বর্ণনা 

কবিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভু গৌডদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়ন 

করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের এই কয় চরণে তাহারই গ্োতনা আছে, 

মনেহয়। , 

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন। 

দেখিলেন প্রভূ বসি আছে বৌদ্ধগণ ॥ 

জিজ্ঞাসেন প্রত কেহ উত্তব না করে। 

ক্ুঙ্ধ হই প্রভূ লাথি মারিলেন শিরে ॥ 

পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়!। 

বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হয়া ।। 

বৃন্টাবনদাস ৪ কবিরাজ গোস্বামী দুইজনেই বলেন নিমাইএর 

প্রথম বিবাহ পূর্বববাগসঞ্জাত। যে নিমাই কয়েকবসর পরে গৃহ- 

সংসার তাগ করিয়। চলিয়। যাইবেন, তাহার আগ্রহাতিশয্যেই 

তাহার প্রথম বিবাহ । ইহাতে মনে করা অসঙ্গত হয় না ষে, তখনও 

তাহার জীবনে ভগবত! উন্মেষিত হয় নাই । 

নিত্যানন্দ কি এই ভগবত উন্মেষের জন্ত তীর্থে তীর্থে প্রতীক্ষা 
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করিতেছিলেন? অদ্বৈত প্রন তাই ভক্তগণকে আশ্বস্ত করিমা 
বলিতেন--'আগিতেছে এই মোর প্রত চক্রধর ।, 

নিমাই যখন টোল খুলিয় ছাত্রদের পড়াইতেন, তখনও নবন্বীপে 

হরিগুণগান হইত শ্ীবাসের গৃহে । মুকুন্দ ছিলেন মূল গায়ক। 

নিমাই তখন পাগ্ডিতামদে মত্ত, তিনি তর্ক করিবার জন্ গ্রতিঘন্থী 
খুঁজিয়া বেড়াইতেন, ব্যাকরণের কঠিন সমন্যার কথা তুলিয়া! পণ্ডিতদের 
জব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি হবিগুণগান এড়াইয়া চলিতেন, 

মুনুন্দ, মুরারি-_-এমনকি গ্ীবাসও নিমাই পণ্ডিতের আটোপ-টস্কার হইতে 

আত্মরক্ষার জন্য পলাইয়া বেড়াইতেন। সেকালের পণ্ডিতরা৪ 

ভাগবত পড়িতেন ও পড়াইতেন, কিন্তু বাহজ্ঞানশূন্য হইয়৷ হরিকীর্তনে 

মাতিতে হইবে তাহারা এইরূপ মনে করিতেন না। 

কেহ বোলে--কত না পড়িলু ভাগবত । 
নাচিব কাদিব হেন না পাইলু' পথ ॥ 

নিমাইও এই দলে ছিলেন। বৃন্দাবনদাস নিমাইএর বালা 
পৌগণ্ডে যতই এরশ্বর্যাবিস্তারের নিদর্শন দি'ন_নিমাইপত্ডিতের 
আচরণে তিনি ইহা সংবরণ করিয়াছেন । 

বৃন্দাবনদান বলিয়াছেন-নিমাই বিতর্কে সর্বশাস্ত্েইে সকলকে 
পরাস্ত করেন, কিন্তু কি বিষয় লইয়া! তর্ক, তাহার পক্ষ-প্রতিপক্ষ কি, 

তাহা তিনি কোথাও বিস্তারিত করিয়া বলেন নাই। তাহাতে মহাপ্রতৃর 
বিষ্ভাবন্তার কতকট] পরিচয় সকলেই পাইতে প্রারিত। 

কে পরস্মৈপদের স্থলে আত্মনেপদদী ক্রিয়। ব্যবহার করিল, দে দিকে 

তাহার খরদৃ্ি ছিল। প্রত “পুস্তক “লইয়া ক্রীড়া করে নিরস্তার |? 

বৃুন্দাবনদাস নাগর নিমাইপগ্ডিতের নগর-পরিভ্রমণের একটি হুন্দর 

বর্ণনা দিয়াছেন--তাহার মধ্যে শ্রীধর-সম্মেলনটি বড়ই রসাত্মক ! 
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বুন্দাবনদাস দিগ বিজয়ি-পরাভববের একটি বিস্তৃত বর্ণন৷ দিয়াছেন । 

নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা নিমাইকে 'শিশুশান্ত্র ব্যাকরণের? অধ্যাপক বলিয়া 

জানিত। অতএব তাহার! প্রত্যাশাই করে নাই, সর্বশান্ত্রবিদ দিগ.- 

বিজয়ীকে নিমাই পরাভূত করিতে পারিবেন । নিমাই অতিযত্রসহকারে 

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়়য়াছিলেন। বাকি সকল 
শাস্ত্র বুন্দাবনদাসের মতে ভাগবতী শক্তিতে তাহার মধ্যে ক্ষুরিত 

হইয়াছিল। কি বিষয় লইয়া দরিগবিজমীর সঙ্গে নিমাইএর বিতর্ক 
হইয়াছিল, দিগ্ বিজয়ীর বচনাবলীর কোথায় কোথায় নিমাই দোষ 
ধরিয়াছিলেন, বুন্দাবনদাস এসমস্ড কিছুই বলে নাই। মোটের উপর দিগ- 
বিজ্যয়ীর পরাভব নিমাইএর পাগ্ডিত্যের কাছে নয়, তাহার ভাগবতী 
শক্তির কাছে । দিগবিজম়ী একথ| স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছিলেন। 

দিগবিজয়িপরাভব প্রপঙ্গটিব অবতারণাই হইয়াছে, ীচৈতন্যের 
ভাঁগবতী এক্তিবলে যে সর্বপান্ধ অধিগত তাহাই দেখ।ইবার জগ্য। গুঢ়তর 
উদ্দেশ্য এই.--দিগ.বিজধী সরম্বতীথ বরপুত্র-তিনি ভারতেব সকল 
প্ডতকে জয় করিয়া জয়পত্র অজ্জন কবিয়াছেন-_তাহাকেও নিমাই 
পাণ্ডিত্যে হাবাইপেন। এমন ষে পাগ্ডিহ্য তাহাও 'এহো বাহা” 
তাহাও তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর প্রেমের কাছে ! নিমাইএর এই হিমাচলোপম 

পাণ্ুত্য-বিদ্ংসমাজে প্রতিষ্ঠাপাডের জন্য নর, দিগবিজয়ী অশ্বকে 

আবদ্ধ করিয়া প্রেমেব অশ্বমেধযজ্-সম্পাদনের জন্ত। 

কবিরাজ গোস্বামী বূলিয়াছেন-_ 

বৃন্দাবনদান ইহ! করিপা বিস্তার। স্ফুট নাহি করে দোষগুণের বিচার ॥ 
কবির।জ ক্ফুট করিয়া! বিচার করিয়াছেন । ইহাতে নিমাইএর 

সর্বশান্্রবেতৃত্ প্রনাণিত হয় নাই, আলঙ্কারিক কৃতিত্বেরই প্রমাণ 

ইইয়াছ্ধে। দিগ্বিজয়ী বলিয়াছিলেন--তুমি ব্যাকরণ জানো স্বীকার 
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করি--অলম্কারের কি জানো? সেজন্য আলঙগ্কারিক ক্ষেত্রেই নিমাই 

দিগবিজয়ীকে পরাজিত করিলেন। দিগ.বিজরী একশত ঈ্জোক অনর্গল 

বলিয়। গেলেন--নিমাই শ্রুতিধর, তিনি তন্মধ্যে একটি গ্োক উদদীরণ 

করিয়া তাহার অলঙ্কার বিচার করিয়! পাচটি দোষ বাহির করিলেন-- 

তাহাতেই দিপ্বিজয়ীর পরাভব। ইহা কোন সমস্ত লইয়া বিতর্ক নয়, 

একজন দিথ্বিজয়ী পঞ্চিতের পরাভবের পক্ষে ইহা! যথেষ্ট-ত নয়ই 

অকিঞ্চিংকর বলা যাঁইতে পারে । 

মোটকথা, নিমাইএর ভাগবতী শক্তির কাছে দিগ.বিজয়ীর সারম্বতী 
শক্তির পরাভব। শ্রীচৈতন্য পাণ্ডিত্যের গর্ধ চূর্ণ করিবার জন্যই অবতীর্থ। 
নানাভাবেই তিনি এই দর্পচুর্ণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি কোন 
উশ্ব্া না দেখাইয়। দোষ দেখাইয়া দর্পচূর্ণ করিতেছেন--তাহাই 

দেখানো হইতেছে । অবশ্ঠ বিভূতিও ছিল বিচারের অস্তরালে--পরে 

সরস্বতীর স্বপ্পের অন্তরালে তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে । ভগবস্তা- 

প্রকাশের আগে ইহাই তাহার দৈবীশক্তি-প্রদর্শনের দ্বারা পাপ্তিত্যের 

অভিমানের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রথম নিদর্শন বলা যাইতে পারে। 

বৃন্দাবনদাঁসের মতে দিগ্থিজয়ি-পরাজয়ের পরে, কবিরাজ গোস্বামীর 

মতে উহার আগে, নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গে ষাত্রা করেন। বলা বাহুলা, 

ইহ! প্রেমধন্ম-প্রচারের জন্য নয়, নবদ্বীপেব জ্ঞানগৌরব-প্রচারের জন্য । 

সে দেশে গিয়া তিনি শতশত পড়ুয়া লাভ করেন এবং বনু ধনসম্পদ 

লইয়া আমেন। পূর্ববঙ্গে থাকিতে তাহার সহিত তপন মিশরের 

সাক্ষাৎ হয়। তপন মিশ্রকে তিনি জানোপদেশ দান করেন, তিনি যে 

প্রেমধন্্র প্রচার করিবেন-_-€মই প্রেমধর্মের মহিমা বুঝাইয়া তাহাকে 
কাশীবাশী করান। ইহাও তাহার প্রেমবিজয় নয়, জ্ঞানেরই বিজয়। 

তাহার বঙ্গদেশে অবস্থানকালে লক্ষমীদেবী সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ 
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কফরেন। বুন্ধাবনদাস বলিয়াছেন--প্রভূর বিচ্ছেদ-বেদনায়। কবিরাজ 

গোদ্বামী রলিয়াছেন “বিরহসর্পের দংশনে ।” 
দিগবিজয়ি-পরাভবের পর হইতে নিমাই পণ্ডিতকে এশ্বরিক 

শক্তিদম্পর় ব্যক্কি বলিয়া অনেকের ধারণ হইয়াছে । তাহার ফলে 

ত্রানহার আথিক শ্রাবুদ্ধি হইয়াছে । নিমাই সমস্ত প্রাপ্ত অর্থ দকিজ্র- 

সেবায় ও অতিথিসেবায় ব্যয় করিতেন। 

বুদ্দাবনদাস বলিয়াছেন বটে-_নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি 

শিরে । স্ত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অন্থসারে ॥ কিন্ত গৌরাঙের 

দ্বিতীয় বিবাহের বর্ণনা অনাবশ্ঠক বিস্তারের সঙ্গেই বর্ণনা করিয়াছেন । 

জীবন চরিতের দিক হইতে ইহার মূল্য যৎসামান্য, কাব্যেব দিক হইতে 

কিছু সার্থকতা আছে। কিছুদিন পরে যিনি সব ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাসী 

হইবেন, তাহার বিবাহের ঘট| ও এশখ্বধোর ছটার অসাবতা ও মায়াময়ত! 

প্রদর্শনে একট! গৃচ অভিপ্রাগন থাকিতে পাবে। যে বস্ত অসার বলিয়া 
পরিত্যক্ত হইবে, তাহার গুরুত্ব দেখাইলে ত্যাগেরই গুরুত্ব দেখানে। হয়। 

বন্দাবনদাস যবন হরিদাসকে যে-ভাবে চিত্রিত কবিয়াছেন-_ 

তাহাতে হরিদাসই মহাপ্রভুর অগ্ররৃত-অদ্বিতে আমগ্রক 

মাত্র। ভরিদাসই মহাপ্রভুর পথ পরিষ্কার করিয়াছেন । 

হরিদাস সম্পর্কে বুন্দাবনদান একাধিক অলৌকিক ঘটনার 

কথা! উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়--হরিদাস 

বৈষণবভক্ত হওয়ার জন্য লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এই লাগনালাভেও 

তিনি হরিনাম ছাড়েন নাই। ইহাতেই বিচারকের শ্রদ্ধ! উদ্দীপিত 

হুইয়াছিল এবং হরিদাস স্বাধীনভাবে ধর্মসাধন করিতে অন্গমতি 

পাইয়াছিলেন। ইহাকে এতিহামিক সত্য বলিয়। গ্রহণ করিতে কাহারও 
আপত্তি থাকিতে পারে ন1। 
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অলৌকিকতার ফল একট। এই হয়--অলৌকিক কিছু দেখিলে 

লোকে দলে দলে বিভূতিমানের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, 

ধর্োপদেশের প্রয়োদন হয় না। হরিদাসের অলৌক্িকত! যাহারা 

চোখে দেখিয়াছে তাহারা শ্রীচৈতন্োর আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিবে 

কেন? হরিদাসের অসামান্য প্রেমভক্তি কি সহশ্রসহম্ন নরনাবীর 

মতিপরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট নয়? 

গ্রীচৈতন্য সংকীর্তনের ছারা নামধশ্ম ও ভাবাবেশের দ্বাষ প্রেমধশ্ম 

প্রচাব করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে হরিনাম-সংকীর্তন চলিতেছিল--তষে 

তাহ! নগরসংকীর্তনে পরিণত হয় নাই। মহাপ্রতৃ এই সংকীর্ডনকে 

দেশময় বিকীর্ণ করিয়াছিলেন । তিনি বুদ্ধ থুষ্টের মত নদীয়ায় মুখে মুখে 

কোন ধন্মোপদেশ দেন নাই। অতান্ত অন্তবঙ্গ ভক্তের! তাহার এশ্বরিক 

বিভূতি দেখিয়াছিল, তাহাও তাহাব আদেশে গোপনই রাখা হুইয়াছিল। 

প্রীচৈতন্ত প্রকাশ্যভাবে কোন অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা জনলাধারণাক 

মুগ্ধ কবিয়া ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তবে বিভ্ৃতিপ্রকাশের কথা 

কি গোপন থাকে? কিন্তু অতক্তের কাছে যে এ সবই যেন ভেল্কি ! 

নিমাইপপ্ডিতের দিগ্বিকয়ি-পরাভবে যে টুকু অলৌকিক শক্তির 

প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার ফল ফলিয়াছিল এই যে,-_নিমাইকে 

অনাধারণ পণ্ডিত বলিয়া বিগ্বৎঘমাজ জানিতে পারিয়াছিল, 

নিমাইএর পাগ্ডতিত্যের প্রতিষ্ঠা সারাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল 

এবং তাহার ফলে শচীমাতার গৃহ ধনসম্প্দে ভরিয়া গিয়াছিল। 

নিমাইএর দ্বিতীয় বিবাহের বর্ণনায় কবি তাহার আভাপ দিয়াছেন। 

মহাপ্রক পিতৃপিগু-দানের জন্য গয্মা যাত্রা করিলেন। গয়ার পথে 

তাহার জর হইল। বৃন্দাবনদাস বপিয়াছেন “লোকশিক্ষা দেখাইতে 

ধরিলেন জর 1” কোন উইধধে জ্বর ছাড়িল না। বিপ্রপাদোদক- 
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পানে জ্ঘ ছাডিল। ত্রান্ষণের মহিমা ভেক্তের মহিমা নষ) 

বুঝ্াইবার জন্য এবং এইভাবে পোকশিক্ষা পিবার জন্ত তাহাব 
এই জ্বরলীপা। দেশেব লোক ব্রাঙ্ধণের মহিমাইত ভাল কিয়! 

বুঝি, ভক্তের মহিমা তখন পধ্যস্ত বুঝিতে শিখে নাই । 

গয়াধামেব পবিজ্র আবেষ্টনীব মধ্যে ঈশ্ববপুবীর সহিত মহ্থাপ্রভৃব 

সাক্ষাতের ফলে তাহার মহাভাবাবেশের সঞ্চাব হইল। ইহ ষডটা 

আকম্মিক মনে হয়, বুন্দাবনধাসেব মতে তাহা ততট। আকম্মিক নভে । 

পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরীব সঠিত সাক্ষাৎ, শ্রীবেব সহিত রঙ্গরস, তপনমিশ্রব 

সহিত মিণন, দ্িগ্থিজঘীকে উপদেশদান ইত্যাদিব মধ্যে নিমাইএর ভগবদ 

ভক্তিব নিদর্শন কবি আগেই দিয়াছেন । আগে একবাব নিমাই পণ্ডিতের 

প্রেমাবেশ হইয়াছিল--তাহ1 অধশ্য স্থাথী হয় নাই । ইহাকে লোকে 

বামুব্যাধি মনে করিয়াছিল। বৃণ্ধাথণ দাপের মতে মহাপ্রঙ আত্ম 

প্রকাশেব যথযথ সমাথব জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন মাত্র । গয়াধামে 

ঈশ্ববপুরীর প্রভাব যেণ তাহাকে আত্মপ্রকাশে বাধ্য করিল--ইহাই 
কবি বলিতে চাহিয়াছেন। মগাপ্রভুব আত্ম-প্রকাশের আগাক 

পশ্চাদ্দিকে বিচ্ছুবিত করিয়া কতটা সেই আলোকে কবি আদি 

খণ্ডকে এশ্বধ্যমণ্ডিত করিয়াছেন__তাহ। বলা শক্ত । 

বৃন্দাবনদাস বলেন--বিঞ্ুমাযীয় মুগ্ধ থাকায় নবদ্বীপেব লোক এত 

কাল তাহাকে চিনিতে পারে নাই । বিষুমায়ামুক্ত নয়নে দেখিলে 

জন্মকাল হইতেই মহাপ্রতৃব আচবণ এশ্বধ্যময়। এঁতিহাসিকব! বলেন-- 

ভগবদ্ভক্তির অঙ্কুর অধ্যয়ন অধ্যাপনার জগ্লাল ও ব্যাকবণেব সুত্রে 

লুতাজালেব অন্তরালে পূর্ব হইতেই বিগ্ভমান ছিল, স্থানকালপাত্রেনর 

অপূর্ধ্ব সমাবেশের ফলে তাহা অন্ধবার হইতে আলোকে শ্যামল গৌরবে 
সহসা উদ্ভির হইল। 
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আত্মপ্রকাশের পর মহাপ্রভু আক্ষেপ করিয়া গদাখরকে 

যাহা বশিয়াছিলেন_-তাহার সঙ্গে এঁতিহাসিক দৃর্টিভদ্দীর মিল 
হয়। 

প্রভু বোলে-_-“গদাধর, তোমার সুুক্কৃতি 
শিশু হৈতে রুষ্ণেতে করিলে দৃঢ় যতি ॥ 
আমার সে হেন জন্ম গেল বুথা রসে। 

পাইলু' অমূল্য নিধি গেল দিন দোষে ॥"" 
প্রেমোম্মাদে অগপ্রক্তিষ্থ হইয়। নিমাই গয়া হইতে ফিরিলেন। 

উদ্ধত নিমাই আজ তৃশাদপি স্থনীচ। বুন্াবনদাস তাহার এ 

অবস্থার বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন-_ 

“নিরবধি শ্লোক পি করয়ে ক্রন্দন | 

কোথা কষ্তজ। কোথা কৃষ্ণ! বোলে অনুক্ষণ ॥ 

কখনো কখনো যবে হৃগ্কার করয়ে। 

ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে॥ 

বাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কষ্ণরসে। 

বিরহে ন! পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে ॥ 

তাহার মুখের বুলি হইয়াছিল-_ 

কুঞ্চ রে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি ।' 

কুঞ্চ রে বাপরে মোর পাইমু কোথায়? 
কোথা গেলা বাপ কষ্ণ ছাড়িয়া মোহরে?। 

শচীমাতাকে প্রতৃ বলিয়াছিলেন-- 
জগতের পিতা কৃষ্ণ ষে না ভজে বাপ। 

পিতৃপ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম ভাপ ॥ 

এই নকল উক্তি হইতে শ্রীচৈতন্তের প্রেমাবেশের প্রাথমিক সরে 
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শ্রভগবান সম্বন্ধে কি রলরূপ ছিল তাহা অন্ধাবনীয়। গ্রন্থু দাস 

ভাবে আরিষ্ট হইয়া স্নানার্থীদের সেবা করিয়া বেড়াইতেন । 

নিমাইএর প্রেমাবিষ্ট উন্মত্তভীব দেখিয়া অনেকে ভাবিল- পূর্বের 
বায়ুরোগ যাপা ছিল, প্রকট হইয়াছে । শ্রীবাস বুঝিতে পারিলেন-__ 
প্রভৃর শরীরে মহাভক্তিযোগ । অদ্বৈত স্বপ্নে দেখিলেন--ভ্রীকৃ্ স্বয়ং 

গৌরাঙ্গপে আবিভূতি। তখনও--'প্রতু অবতীর্ণ নাহি জানে 
ভক্তগণ | 

তারপর একদিন চতুভূর্জ মুঠিতে শ্রীবাসের সম্মুখে প্রকট 
হইলেন এবং বলিলেন-_ 

তোর উচ্চসংকীত্বনে নাঢার হুঙ্কারে | 

ছাঁড়িয় বৈকুগ্ঠ আইলু' সর্বপরিবারে ॥ 
ভাবাবিষ্ট অব্স্থায় ক্রমে নিমাই একে একে চতুতূজ, ষড়তূজ, 

ধরাহমুত্তি, নরসিংহমুন্তি, শঙ্করমূত্তি ইত্যাদি বিবিধরূপে আবিভূতি 

হইয়াছেন। শ্রীবাসের গো্ঠীব সকলেই চতুভূজিন্ূপ £দখিল। 

এইবার মুরারির পালা । মুরারিগ্তপ্তের সমক্ষে বরাহমৃত্তিতে 

আত্মগ্রকাশের একটি চিত্র আছে। তারপর নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলন 
এবং ফড়তূঁজরূপে আত্মপ্রকাশ। 

পুরাণেব সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিবার জন্য কবি বলিয়্াছেন--নিত্যানন্দ 

বলদেবভাবে আবিষ্ট হইয়া 'মদ আনে, মদ আনো” বলিয়া চীৎকার 

করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ এক ঘটী গঙ্গাজলকে মদ বলিয়া দিয়া 

তাহাকে শান্ত করিলেন। এই ব্যাপারটি কাব্যালঙ্কার মাত্র--ভক্ত 
&বক্বগণ ইহাতে রস পান। 

বিষুখটায় আরোহণ করিয়া দিব্যমৃত্তিতে অ্বৈতের কাছে মহা প্রত 
আত্মগ্রকাশ করিয়! পৃজা গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু জার আত্মগোপন 
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করিতে পারিলেন না-_অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলনের ফলে 

তাহার পূর্ণাবির্ভাব বাক হইয়া পড়িল। 
এইমত নর্বসেবকের ঘরেঘরে। রূপায় ঠাকুর জানালেন আপনারে ॥ 

সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার । আনন্দস্বব্ূপচিত্ত হইল সবার ॥ 

পুগুডরীক-প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায়--অনাসক্ত ভাবে যে বিষয় ভৃঞ্ন 

করে, সেও ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত নয়। রায় রামানন্দের মত 

পুগুরীক ছিলেন বিলালী, ভোগী ও বিষয়ী। তিনিও মহাপ্রন্ভুর 

প্রেমালিঙ্গন লাভ করিয়াছিলেন। অস্তরঙ্গে ভক্তি থাকিলে বহিরজের 

রূপে বা বহিরুপাধিতে কিছু আসে যায় না-_বি্যা-জাতিকুলের মত 

বেশভৃষা ও ভোগাডস্বরও 'বাহা' মাত্র । শ্রীধরকেও কৃপা করিয়। প্রভু 

নিজমৃন্তি দেখাইলেন। শ্রীধর মহামূর্থ খোলাখোড় বেচিয়! কোন প্রকারে 
একবেল] অন্রসংস্থান করে । নিমাই পরিহাস করিয়া বলিতেন “ভোমার 

অনেক গুপ্টধন আছে'-এই গুপ্ধধন যে কি তাহা মহাপগ্ডিতের। 

একদিন দেখিলেন। সমগ্র গ্রন্থের মধো শরীরের কাহিনীটি অপূর্ব 
কবিত্ময়, প্রেমধর্থের এমন চমতকার নিদর্শন আর নাই। 

ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য। 

কে চিনিবে এসকল চৈতন্তের ভৃত্য ॥ 

কি করিবে বিদ্যা ধন রূপ বেশকুলে। 

অহস্কার বাড়ি যায় পড়য়ে নিমূ'লে ॥ 

খোলা! বেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী 

ভক্তিমাত্্র নিল অষ্ট সিদ্ধিকে উপেক্ষি ॥ 

ঘবন হরিদাসের কথা এই প্রসঙ্গে পুনকুল্পেখযোগ্য । বড় বড় ক্রাহ্গণ- 

পণ্ডিত ভক্তদের চেয়ে এই রিদম ঢের বড়। হরিদাস ইস্লাম 
( মেকালের রাজধন্্ব) ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হুইয়াছেন। সহজে কেহ 
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ইস্লাম ত্যাগ করে না, তাহার উপর ভীষণ রাজকীয় শাসন। ভক্তি- 

ধশ্ম আশ্রয় করার জন্য এত লাঞ্ছনা, এত নিগ্রহ কাহাঁকেও সহা করিতে 

হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের মহাভাবাবেশ জন্মিবার আগেই হরিদাসের 
মহাভাবাবেশ হইয়াছে । সেজন্থ হরিদাসকে শ্রীচৈতন্যের অগ্রদূত 
ঝলিয়াছি। বৃন্দাবনদ।স বলিয়াছেন-__ 

জাতিধুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে। 

প্রেমধন অভি বিনে না পাই কৃষ্েরে ॥ 

সর্বমতে মহাভাগবত হরিদাস । 

ঠতন্ত-গোষীর সঙ্গে ধাহার বিলাস ॥ 

হরিদাসম্পর্শ-বাঞ্ক! করে দেবগণ। 

গঙ্গাও বাঞ্ছেন ইরিদাসের মজ্জন ॥ 

ধনে ঝুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। 

কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোপাঞ্ঞি ॥ 

বৃন্দাবনদান শ্রচৈতন্তের অজন্তরবার এশ্বর্ধাবিভূতি-প্রকাশের কথা 
বপিয়াছেন, তাহাতে সার। দেখে না হউক নবদ্বীপে একজনেরো মভন্ত 

থাকিব।র কথ! নয়। একজনেরও শ্রীচেতন্যের ভগবস্তা সম্বন্ধে অবিশ্বান 

থাকিবার কথা নয়। কিন্ত বৃন্দাবনদাঁস আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন-_ 

যেই নবদ্ধীপে হেন প্রকাশ পাইল। 

ষত ভট্টাচার্ধা একে! জন! ন। দেখিল ॥ 

শ্রীবাসের দাসদালী, মুরারিগুপ্চের দাসদাসী ষে প্রসাদ পাইল। 
“কেহে। মাথা মুগ্ডাইয়া' তাহাও দেখিল না। 

যে ভট্রাচার্ধ্দের প্রতিবেশের গণ্ডীর মধ্যে এত বড কাণ্ড 

হইল, সেই ভট্টাচায্যদের কেহই দেখিল না কেন? ইহার একটা 

উত্তর কবি মুকুন্দের মুখে দিযাছেন--- 
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বিশ্বরূপ তোমার দ্েখিল দুয্যোধন। 

যাহা দেখিবারে বেদে করে অদ্বেষণ ॥ 

দেখিয়াও সবংশে মগিল ছুয্যোধন। 

না পাইল সুখ ভক্তিশৃন্তের কারণ ॥ 

কবি বলিয়াছেন ভক্ভিশুন্ততাই ইহার কারণ। দুর্্যোধন বপিয়াছিল 

--ও সব ইন্দ্রজাল--ও সব ইন্জ্রজাল আমিও ছুই চারিটা জানি। 

ছুয্যোধন শুধু ভভ্ভিশ্ন্য ছিল ন|, ভীতিশুন্যও ছিল! কিন্ত 

নদীয়াবাপীবা ত ভীতিশুন্য চিল না, লোভশুন্তও ছিল না। বর্তমান 

সময়ে লোকে যদি কাহারও মধ্যে কোনরূপ অলৌকিক শ্তির একটু 

আচ পায, তাহা হইলে তাভাবা ভয়ে, ভক্িতে কিংবা লোভবশতঃ 

দলে দলে তাহার চরণে আশ্রয় লয়। এই বাঙ্গালীইত সেকাপেও 

ছিপ। ভাহাদেব মধ্য কি স্বাভাবিক বিস্মমমুগ্ধতাও ছিল না? 

জগাই-মাধাই-উদ্ধার নিনাই-নিতাইএব প্রেমসাধনার অনন্য- 

সাধাবণ কীহি। বৃশ্দাৰন দাসেব রচনায় চক্রেব আবির্ভাবে ও চতুতুঞ্জি 

মৃত্তিপ্রকাশে গৌরাঙেব মহিম। বাড়ে নাই । কবি প্রায় সর্বক্ষেত্রে 
এশ্বধ্যের সহায়তা লইয়াছেন_ কেবল অসামান্য মাধুষ্েব উপর নির্ভর 

করিতে পারেন নাই । জগাইমাধাই উদ্ধানের প্রসঙ্গে আসিয়াছে 

যমরাজ-সংকীর্ভন। ইহাতেও গ্রন্থের মহিমা কিছুই বাড়ে নাই। 
গৌরাঙ্গ সকল ভক্কেব সম্বন্ধেই কিছু না কিছু এশ্বধধ্য প্রকাশ করিয়াছেন, 

বিশুদ্ধ মাধূর্য্যে কিনিয়াছেন শুক্লা্গরকে তাহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে 
মুঠামুঠা ক্ষুদ খাইয়া। আমাদের প্রাণেব গৌরকে শ্রীধরের হাত হইতে 

কপার খোল। এবং শুক্লা্বের সুণি হইতে ক্ষুদ কাড়িয়া লওয়ার 

মধ্যে যেষন করিয়া পাই, তেমন করিয়া পাই না কোন বিভৃতি- 

বিস্তারে! শ্রীরুঞ্চ-সুদামাঁর মধুর মিলনটি এখানে মনে পড়ে। 
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অদ্বৈতৈর সঙ্গে শাস্তিপুরে এবং মুরারিগুপ্তের সঙ্গে নবস্থীপে 
মহাপ্রভূর রঙ্গলীলার বর্ণন! সাহিত্যেরও সম্পদ হইয়! উঠিয়াছে। 

চৈতন্তভাগবতের গৌরাঙ্গদেব প্রায় সব সময়েই এশ্বর্ধযতাবে 
আবিষ্ট। নগরভ্রমণকালে শুঁডির দোকানের পাশ দিয়া যাইবার 

সমম্ন মদের গন্ধ পাইয়! তাহার বলরাম-ভাবের আবেশ হইল । তিনি 

শুডির দোকানে উঠিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন-__ঞ্ীবাল পায়ে হাতে ধবিষ়া 
তাহাকে থামাইলেন। 

এখানে নিত্যানন্দের পক্ষে যাহা হইবার কথা তাহা বিশ্বস্তরে 

আরোপিত হইয়াছে । বলবামের সঙ্গেই বারুণীর সধ্ন্ধ পৌবাণিক 

এতিহ্থো অপরিহাধ্য হইয়া আছে। 

সদলবলে কীর্তন করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ভনদ্বেধী কাজীর 
ঘবদ্ধার ভাঙ্গিয়া, ফেলিলেন। ক্রোধে ঘরে আগুন দিতেও চাহিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু ভক্তদের অঙ্থনয়ে তাহা হইতে নিবুত্ব হইলেন। কাজীর 

দর্প চূর্ণ করিয়। মহাপ্রভু বিজয়ী হইয়া সংকীর্তন করিতে করিতে 

ফিরিয়া! আদিলেন। ইহাতে এতিহাসিক সত্য কিছু থাকিতে পারে, 

কারণ, এট! হোসেনশার আমল, মুশিদকুলিখার আমল নয়। কিন্ত 

কাব্যের দিক হইতে এই চিত্রে রসাঁভাস ঘটিয়! যাইতেছে না? 

শ্রবাসের অঙ্গনই গৌরচন্দ্রের সর্ধপ্রধান লীলাস্থল__তীাহার অঙ্জনই 
কীর্তনের মৃচ্ছনায় ও কীর্তনীয়াদের ভাব-মুচ্ছায় পবিত্র । শ্রীবাসের প্রেম- 
ভক্তির ও চরিত্রেব এপামান্যতা পরিষ্ফুট হইয়াছে-নিম্লিখিত 

ঘটনায়। শ্রাবাসের পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে_-এদ্িকে গৌরাঙগের কীর্তন 
ও প্রেমন্ৃত্য চলিতেছে । স্ত্রীলোকের! কাদিয়া উঠিতেছে। শ্রীবাম 

তাহাদের বলিলেন-- “তোমরা রোদন সংবরণ করিয়া শান্ত হুইয়! 

থাক---ঠাকুরের নৃত্যন্থখ ভঙ্গ না হয়। 
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কলরব শুনি যদি প্রভূ বাহ্ পায়। তবে আজি গঙ্গ। প্রবেশিমু সর্ববথায় ॥ 

প্রীবাসের পুত্রের স্ৃত্যুদৃশ্য দেখার পর হুইতে মহাপ্রভুর চিত্ত 

চঞ্চল হইল। তারপর ক্রমে তাহার মনে হইল--গৃহস্ক থাকিয়া 

প্রেমধর্্ম প্রচার বেশি দূব অগ্রসর হইতে পারে না। নবদ্ীপেই দিন 

দিন ভক্তিধর্ম্মছেষীর সংখ্যা না কমিয়া বাড়িয়া যাইতেছে । মন্গ্যাসী না 

হইলে এদেশের লোক ধশ্মকথ। শুনিতে চায় না 

'্নন্যালীরে সর্বলোক করে নমস্কার ।” তাহা ছাড়া নবন্থীপে 

কতকগুলি অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত জীবন কাটাইলে জীবের উদ্ধার 

হইতে পারে না-সমগ্র দেশে প্রেমধন্্ম বিলাইতে হইবে। তাহ! 

করিতে গেলে সন্স্যাম গ্রহণ করিতে হয়। এই সমস্ত ভাবিয়া 

গৌরাঙ্গদেৰ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। 
সন্স্যাসগ্রহণের কিছুদিন পূর্ব হইতে গৌরাঞ্গদেব এঙ্বধ্য সংবরণ 

করিয়াছিলেন। ভগবানের আবার সন্তান কি? সন্যাসের 

সার্থকত| দেখাইবার জন্তই যেন বুন্দাবনদাস সম্গ্যাসের কিছুকাল 

পূর্ব হইতে গৌরাঙ্গকৈে সাধারণ মানুষরূপে চিত্রিত করিতে 

বাধ্য হুইয়াছেন। শচীমাতাকে গৌরাঙ্গদেব কপিলের ভাবে 

প্রস্তুত হইবার জন্ত অনেক উপদেশ দিরাছিলেন--তাহার হৃদয়ে 

প্রেমভক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। তবু শচীমাতা ত মানবী। 

যশোদার মত তাহার বিশুদ্ধ বাৎসল্াযরসে এশ্বধ্যভাব একেবারে নাই। 

তাহার বেদনার কথা কবি বর্ণনা না করিয়| পারেন নাই। কৰি 

বিষুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ একেবারেই তোলেন নাই । হয়ত এবিষয়ে কবির 

কোন গৃঢ় উদ্দেন্ট ছিল। লোচনদাস বিষুপ্রিগ্নার কথা বঙ্জন করিতে 

পারেন নাই। তাহার কাব্যে বিষ্ুপ্রিয়ার নিকট নিমাইএর বিদায়দৃ্ 

“বড়ই করুণ। কাটোয়ায় গৌরাঙ্কের নন্ন্যাসগ্রহণের চিত্রের মত করণ 
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চিত্র বাংল সাহিত্যে আর নাই। বৃন্দাবনদাসের কাজ এইখানেই 
একরূপ শেষ। এখানেই বুন্দাবনের পক্ষে মাথুব। 

ভারতময় প্রেমধন্ম প্রচার ও জীবেব উদ্ধারের জন্য এই সন্নযাসের 

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তদের পক্ষে ইহা! বজশেল। 

তাহারা-ত যাহা পাইবার তাহা পাইয়া ছিলেন-_সন্নযাস গ্রহণে তাহাদের 

কাছে গৌবাঙ্গের মহিমা কিছুই বাড়ে নাই। তাহারা হাহাকাব ন 

করিবেন কেন? বহু ভক্তই বিশেষ কবিয়া গৌড়ীয় ভক্তের মথুরার 

শরকষের মত সন্যাসী গৌবাঙকে প্রাণের ঠাকুব মনে কবেন না। 

শ্রচৈতন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়া বাওদেশ ভ্রমণ কলিয়া শাস্তিপুরে 
আসিলেন। এখানে তাহার মাতৃদর্শন হইল। ভক্তগণ প্রভুর বিরহে 

একেবারে মৃতগ্রায়। তাহাদের প্রতি মহাপ্রভূর অস্তরবে করুণার 

উত্েক হইল। তাহারও ভক্তগণকে ছাড়িম্না যাইতে কম 

বেদনাবোধ হইতেছিল না। চৈতন্তের এই মানবিক হৃদয়-ধর্ম 

আমাদের অন্তব স্পর্শ কবে। বুন্দাবনদান ভক্তগণ ও তাহাদের 

ভগবানের মর্শবেদনার বর্ণন। করিযাছেন বড করুণ স্থরে। ফলে, এই 

অংশ কবিত্বের দিক হইতেও চমৎকার হইয়াছে । “চিরদিনের জন্ত 

যাইতেছি", চৈতন্য প্রাণ ধবিয়। একথা বলিতে পারিলেন ন!। নীলাচগ্প- 

যাত্রার আগে তাই বলিলেন, “আমিও আসিব দ্দিন কথোক ভিতরে ।” 

শ্রীচৈতন্ত নীলাচল যাত্রা করিলেন-__নিঃসম্বল হইয়|, “নিত্যানন্দ 

গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ স'হতি জগদানন্দ আর ব্রদ্ষানন্ন। * * * 

জগন্লাথদর্শন করিয়! মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া সংজ্ঞা হারাইলেন। 
ঈশ্বরেচ্ছায় সার্বভৌম সেই সময়ে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি 
মৃচ্ছিভ অবস্থায় শ্রচৈতন্তকে গৃহে লইয়া আসিলেন। সার্বভৌম 
বুঝিতেই পারিলেন লা-_জগন্নাথ দেখিয়া এমন কবিয়া আছাড় খাইয়া 
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গড়ে কোন্ মানুষ! তিনিত প্রত্যাহই জগন্নাথ দেখিতেছেন, তিনিত 

মহাজ্ঞানী হইয়াও বেশ স্থির হইয়া দেখিয়া আসিতে পারেন। নিত্যানন্দ 

প্রভৃতি সহচরগণ আসিয়া পৌছিলেন। মীর্ববভৌম তাহাদেরও বগয্লাথ 

দেখাইতে লইয়। গেলেন । পথে সাবধান করিয়া দিলেন-__ 

স্থির হই জগন্নাথ সভেই দেখিবা!। 

পূর্ব গোসাঞ্চির মত কেহে। না করিবা। 

কিরূপ তোমর]। কিছু না পাৰি বুঝিতে । 

স্থির হই দেখ 'তবে যাই দেখাইতে। 

জ্ঞানযোগী সার্বভৌম কখনও এমন দৃশ্য দেখেন নাই, প্রেম- 

ঘযোগীর ভাবাবেশ কিরূপ তিনি জানেনই না । 

মহাপ্রভু বলিলেন--“সার্বভৌম, আমি তোমার আশ্রয় লইগাম। 

তুমি আম!কে প্রেমভক্তি শিক্ষা দাও।” সার্বভৌম বলিলেন--“তৃমি 

সন্যাণী হইলে কেন ? সংসারে থাকিয়! অনাসক্ত ভাবে কম্ম করিয়া 

কম্মফণ ত্রচ্ষে সমর্পণ করিশেই ত মুক্তি। সম্যাপী হইলে দেশশুদ্ধ 

পোক প্রণাম করে, তাহাতে অহঙ্কার জন্মে। সকলের প্রণাম 

লওয়। অপরাধ । ক্রমে মন্যাপীর বিশ্বাস হয়--সে নিজেই ভগবান । 

সন্গযাপী হইতে হয় বুড়া বয়মে। যৌবনের প্রারস্তে কেন সন্গাসী 

হইপে 7১ প্রভু বপিপেন-“আমি আন্গ্যাসী নই। কৃষ্ণ-বিরহে 

শিখান্থত্র ঘুচাইয়। পাগল হইয়া ঘরের বাহির হইয়াছি।» 

প্রক্কতপক্ষে চৈতন্য পে-সম্গাপী নহেন যে-সন্্যাপী নিজের মুক্তির জন্ত 

গুহত)।গ করেন। তিনি নিজে চিবমুক্তঃ লোকসংগ্রহের জন্য 

তাহার সন্্াসবেশ-কধিকঙ্কণ ঠিকই বলিয়াছে--'কপটে সন্ন্যাসী 

সাজি।' সন্র্যাসবেশ'ধারণ ন।করিলে লোকে গ্রেমভক্তির কথা শোনে 

ন।--গৃহস্থ সাধুর গ্রতি লোকের ভক্তি না্ট। দেশময় প্রেম বিলাইতে ও 
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জীব উদ্ধার করিতে এই 'ভেখ' তাহাকে বাধ্য হইয়া ধরিতে হইয়াছে । 

সে কথা তিনি সার্বভৌমকে বলিলেন না। 
সার্বভৌম ভাগবতের একটি শ্লোকের ১৩ রকমের ব্যাখ্যা করিলেন । 

--তারপর মহাপ্রভু নিজের বহুবিধ ব্যাখা! দিলেন । এসব ব্যাখা! কি 

তাহা বৃন্দাবনদাস বলেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন--তাহাও 

সনাতনে শক্তিসঞ্চারের সময়ে । বৃন্দাবন চৈতন্তের ষডভূজ মহ্াপ্রকাশ 

দেখাইয়া সার্বভৌমবিজয় সমাপ্ত কবিয়াছেন। সার্বভৌম চৈতন্থ 

দেবকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া চিনিলেন, প্রভুর আদেশে গোপন রাখিতে 

প্রতিশ্রত হইলেন। ইহাও প্রভৃব বিড়ৃতির বিজয়, প্রেমভক্তির 

বিজয় নয়। বুন্দাবনদাস কোথাও বড় শ্রচৈতন্যের অসামান্য মন্ুত্যত্বের 

বিজয় দেখান নাই--+সর্ধত্রই তাহার ভগবতাবই বিজয় দেখাইয়াছেন। 

পতিতপাবন শ্ীচৈতন্ত সন্গ্যানী, কিন্তু বিশ্বরূপের মৃত সন্গ্যাসী 

নহেন_-তিনি বনে বা পর্বতগুহায় সাধনভজ্জন কবিতে যান নাই-- 

তাহার সাধনভজনের স্থান জনারণ্য, ঘনারণ্য নয়। চির জীবন 

তিনি লোকাদয়েই ছিলেন। পুরীধামেও শ্রীবাসের গৃহের মত 

ভক্তবুন্দের সমাগম হইল। পরমানন্দ আসিলেন, দামোদর পণ্ডিত, 

স্বরূপ দামোদর, প্রদ্যুয্মিশ্র, ভগবান আচার্য, নরসিংহ ইত্যাদির 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমতক্তি প্রচার করিতে লাগিলেন। 

কা প নং গা 

বৃন্দাবনদাস তারপর প্রভুর মথুর! ষাইবার পথে গোঁড়ে প্রত্যাবর্তনের 

কথা বলিয়াছেন। মহাপ্রভু গৌড়ে আসিয়া নবদ্বীপের নিকটেই 

বিষ্ানগরে সার্বভৌমের ভ্রাতা বিষ্যাবাচম্পতির গৃহে আশ্রয় লইলেন। 

লোকসংঘট্ট এড়াইবার জন্ মহাপ্রভু গোপনে ফুলিয়! আমিলেন। 

ফুলিয়া হইতে মহাপ্রভু গৌড়ের নিকটে রামকেলিতে আসেন। 
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এ অঞ্চলে মুললমানদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল মব +€ষ্ট বেশি। 

হোমেন শাহ শ্রীচৈতন্তের কথা শুনিন্াা রাজ্যে কু আঁদিনকরিংেন-- 

কেহ যেন এই হিন্দু সন্যাপীর উপর কোন উপদ্রব না করে” ভিনি 
যেখানে খুনী সংকীর্তন করিয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিতে পারেন। 

রামকেলি হুইতে চৈতন্য ফিবিয়া শাস্তিপুরে আসিলেন, তাহার 

মথুরা যাওয়া হইল না। কেন? তাহা কৰি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। 

কবিরাজ গোস্বামী বরং বলিয়াছেন। রামকেলির পথে অস্তরঙ্গদের সঙ্গে 

দেখ| হয় নাই--তাহাদের টানেই কি ফিরিয়া আসিলেন? অদ্বৈতের 

গৃহে প্রভুর মাতৃদর্শন9 হইল! এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণ ইতিহাস-সম্মত। 
অছ্ৈতের গৃহে ভোজনোৎ্সবের বর্ণনা আছে--এই ভোজনোতসবের 

কথা অন্রত্রও আছে। বন্ুগ্রকার ভোজ্যদ্রব্য ঠচতন্যের ভোজনের 

জন্য নানা স্থান হইতে আমিত। কিন্তু একটি কথা ভুলিবার নয়-_- 

আইজানে প্রভুর সস্তোষ বড় শাকে। 

শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর। 

হাসেন প্রভুর যত ভক্ত অনুচর। 

শাকের মহিম। গ্রভূ সভারে কহিয়া। 

ভোজন করেন প্রত ঈষৎ হাসিয়া ॥ 

পানিহাটিতে রাঘবের'গৃহে খাইতে বপিয়। প্রত বলিয়াছিলেন--ণএমত 

কোথাও আমি খাই নাই শাক।' মনে রাখিতে হইবে শাক-অক্পই 

মহাপ্রন্থধর কাছে মকল ০ভাজ্যের রাজা । দেহধারণের জন্য তাহার 

বেশি তাহার প্রয়োজন ছিল না। বাহার রসনায় অনবরত 

কুষনাষের মাধুরী, পৃথিবীর কোন খান্থ তাহার রসনায় রুচিকর 
হইতে পারে না। ভক্তবংসল প্রভু কেবল ভক্তমনোরঞ্জনের জন্তই 

শাকান্স ছাড়! অন্ত খাও গ্রহণ করিতেন। 
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শাস্তিপুর হইতে প্রভুর আগমন কুমারহটে শ্বাসের ভবনে। 

অন্বৈতের গৃহে কবি ভোজ্যসম্পদের প্রাচুধ্োর বর্ণন! করিয়া শ্রাবাসের 
গৃহের অকিঞ্চন অবস্থার আভাস দ্িলেন। পাশাপাশি দুই গৃছের 

বিপরীত-ভাবাপন্ন চিত্রপ্রদর্শনের একট] সার্থকতা আছে। 
গৌড় হইতে প্রন নীলাচলে ফিরিয়া! আসিলেন। পুবীধামে প্রতাপরুত্ত 

উদ্ধারের কাহিনী চৈতন্তভাগবতের চেয়ে চৈতন্য চরিতামুতে কবিত্বময় 

ও নাটকীয়ভাবে বণিত হইয়।ছে। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক উচ্চারণ 

করিতে করিতে রাজ। প্রেমাবিষ্ট শ্রচৈতন্যের পদসংবাহন কবিতেছিলেন, 

--সহস! তাহা শুনিয়া প্রভুর বাহাদশা হইল। তিনি বলিলেন-_- 

তুমি মোরে বহু দ্রিলে অমূল্য রতন। 
মোর কিছু দ্রিতে নাই দিম আলিঙ্গন ॥ ( ঠচতন্যচবিতামৃত ) 

রায় বামানন্দ যাহার সখা, সচিব, উপদেষ্টা তাহার মন যে প্রস্তত 

হইয়াই ছিল, সে ধিষষে সন্দেহ নাই । 
চৈতন্তভাগবত্ের শ্রচৈতন্ত প্রীত হইযা রাজাকে বলিয়াছেন__“তুমি 

সার্বভৌম আর রামানন্দ রাক্স। তিনের নিমিত্ত মুঞ্জি আইলু হেথায়। 

সবে একখানি বাক্য বাখিবা আমাব। মোরে ন| কৰিবা তুমি 

কোথাও প্রচাব।” মহাপ্রভু সকলকেই নিছেব এ্বধ্য প্রকাশের কথা 

গোপন রাখিতে বলিতেন, কিন্ত নিজে গোপন বাখিতে পারিতেন না। 

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে-- 

তব আহ্বান আমিবে ষণন মে কথ। কেমনে কবিব গোপন। 

সকল বাক্য সকল কন্ম প্রকাশিবে তব আরাধনা । 

ভক্তের পক্ষে যে কথ, ভগবানের পক্ষেও (সই কথা ॥ ভগবানের 

পক্ষে, তব আহ্বান'-"ভক্তের আহ্বান । 

গৌড়দেশের মূর্খ নীচ দরিদ্র পতিত অধমদের উদ্ধাবের জন্ শ্রীচৈতগ্থ 
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নিত্যানন্দকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্ত বিবাহ করিয়া! সংসারী হইবার 

জন্য আদেশ দিয়াছিলেন কিনা তাহা ঠৈতন্যভাগবতে নাই ।, নিত্যানন্দ 

গৌড়দেশে ফিরিয়া নানারূপ অলৌকিক বিভূতি দেখাইতে আরস্ত 
করিলেন। সর্বাঙ্গে বিবিধ ন্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া নিত্যানন্দ 

শিষ্পগণপহ গঙ্গার দুইতীর ধরিয়! কীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 

সহচরগণ সকলেই গোপরাখালভাবে আবিষ্ট। “বেত্রবংশী শিঙা 

ছাদ দড়ী গুঞ্জাহার। তাড়খাড়, হাতে পায়ে নৃপুর সভার ।” 

চোরদস্থযরাও প্রেমপর্শে দীক্ষা লাভ করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ 

গঙ্গার 'ছুইতীরে একট বিরাট বৈষ্ৰসমাজও গড়িয়া .তুলিলেন। 
নিত্যানন্দের চরিত্রে একটা ম্বাতন্ত্রভাব ছিল, মহাপ্রভূ বরাবর 

এই স্বাতন্ত্যভাবের সঙ্গে সপ্ধি করিয়া চলিয়াছিলেন। মহাপ্রতুর 

সাহচধ্য হইতে বিচাত হইয়! নিত্যানন্দ নিজের স্বাতন্ত্রা-বুদ্ধিতে প্রেম- 

ধন্ম প্রচার করিতে লাগিলেন । 

নিত্যানন্দ অবধূত সন্্যাসিবেশ ত্যাগ করিয়া বিলাসী নাগররূপ 
ধারণ করিলে অনেকে আবার নিত্যানন্দকে ভাবক ভক্ত বলিয়া মনে 

করিতে লাগিল। এমন কি তাহার বিরুদ্ধে নীলাচলে ঠচতন্যদেবের 

কাছে অভিযোগও পৌছিয়াছিল। প্ররুতপক্ষে সাধারণ লোকের পক্ষে 

এই ছন্মবেশের মর্শ বুঝ! বড় কঠিন। বিশেষতঃ তাহার] গৌরাজদেবকে 
মাথ! মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়াছে। চৈতন্যদেৰ বলিয়াছেন. 

পদ্মপত্রে কভু যথা না লাগয়ে জল। এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্শাল।” 

গৃহীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌগ্ডিকালয়মূ্। 

তথাপি ব্রহ্মণে! বন্দযং নিত্যানন্দপদাম্জম্ ॥ 

জনসাধারণ তাহা কি করিয়া বুঝিষে? 

; ট্চত্তন্তভাগবতের নীলাচল-লীলা গোঁড়ীয় লীলারই পরিশিষ্ট। 
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নীলাচলের কথ ইহাতে সামান্ই আছে-_বুন্দাবন-গমন, দাক্ষিণাত্য 

অথণ, রামানন্দমমিলন ইত্যাদি ইহাতে নাই । বরামকেলি হইতে পুরীতে 

প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীচৈতন্যের গৌড়বিহারের কথাই অস্ত্য লীলার 
আঅনেকাংশ--তাহার চেয়ে বেশি নিত্যানন্দের গৌড়ে প্রেমগ্রচারের 

কথা । নীলাচলের কথা সামান্ত যাহা আছে, তাহারও অধিকাংশ গৌড়ীয় 
ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী। অতএব চৈতন্তভাগবত সম্পূর্ণ গৌড়ীয় 
এবং অর্দজেক গোৌরীয়; বাকি অদ্দধেক গৌড়ীয় ভক্তদের, বিশেষ 

করিয়া নিত্যানন্দের মহিমার কথায় পরিপূর্ণ । 

চরিতাম্বতকার যেমন গুরু দাস-রঘুনাথের চরণ ম্মরণ করিয়াছেন 

বার বার,-বৃন্ধাবনদাস তেমনি নিত্ঠানন্দ প্রতুকে ম্মরণ না করিয়! 

কোন পরিচ্ছেদ আরম্ভ বা শেষ করেন নাই। শ্রাবাসের মুখ দিয়া 

কবি বলাইয়াছেন»- 

মদ্দির| যবনী ষদি নিত্যানন্দ ধরে। জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে। 

তথাপি আ্বামার চিত্তে নহিবে অন্যথা । সতাসত্য তোমায় কহিন্ু 'এই কথ]। 

নিত্যানন্দ প্রভূ আবাল্য সন্ন্যাসী ছিলেন প্রৌঢ় বয়সে তিনি 
চৈতগ্দেবের সঙ্গ চ্যুত হইয়া গৌড়ে ফিরিয়া দুইটি বিবাহ করেন 
এবং গারহস্থা আশ্রমে প্রবেশ করেন। এই কারণেও কেহ কেহ 

বোধ হয় তাহার নিন্দা করিত। 

কবি নিত্যানন্দের মহিমা কীর্তন করিয়া তাই বলিয়াছেন-" 

ভাগবত পড়িয়াও কারে বুদ্ধিনাশ । নিত্যানন্দনিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥ 

নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন। গঙ্জাও তাহারে দেখে করে পলায়ন। 

শ্রচৈতন্তের মুখের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন--“নিত্যানন্দে যাহার 
তিলেক দ্বেষ রহে। দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নছে ॥* 

বৃদ্দাবনদাস নিভ্যানন্দমচরিত্রে দান্, সখ্য ও বাৎসল্য তিনটি 
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ভাবের সমাবেশ দেখাইয়াছেন--নিত্যানন্দ নিমাইএর সঙ্গে সখ্যভাবেই 

মিলিত হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি বলদেবের অবভার-_ত্রাতৃভাব সখ্য 

ভাবেরই অন্তর্গত । 'সঙ্গী, সখা, নয়ন, ভূষণ বন্ধু, ভাই, হইয়াও দাশ্যভাবে 
তিনি গৌবাঙ্গেব দেবা করিতেন, ভিনি যখন বিষুখটায় আরোহণ 

করিতেন, তখন লক্ষ্পণভাবে বিভাবিত হুইয়! মাথায় ছত্র ধরিতেন, 

আবার বাল্যভাবে তিনি শচীমায়ের কাছে আবদার করিতেন, 

শ্রবাসপত্বী মালিনীর শ্ুন্তপান করিতেন। মালিনী ভাত খাওয়াইয়! 

দিলে তবে নিত্যানন্দ ভাত খাইতেন। 

তাহাব বালচাপলোর নেক দৃষ্টান্ত বৃন্নাবনদাস দিয়াছেন--দিগন্বর 
হইয়া লম্ষঝঝম্প দিতেও তাহার লজ্জা হইত না, নিত্যানন্দ ছিলেন যেন 

বিশ্বস্তরের চেয়েও বাহাজ্ঞানহীন। তাই বিশ্বস্তর অনেক সময 

নিতানন্দকে তিরস্কার করিতেন! 

হরিদাসও তাহার চাঁপল্যের অনেক পরিচয় দিয়াছেন--যেমন 

কুম্তীরে ভর] গঙ্গায় সাতাব, ধাডের পিঠে চড়িয়া শিব সাজা, গোরুর 

হুধ দুহিয়া খা ওয়া, গোয়ালের দধি মাখন কাড়িয়। খাওয়া ইত্যাদি । 

নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের প্রায়ই কলহ হইত-_-এ কলহ কর্ণের 

সঙ্গে ভীষ্মের কলহের মত নয়, ইহা রসকলহ। ছুই জনের মধ্যে 

গম্ভীর প্রেম যান-অভিমানের মধ্য দরিয়া রস-কলহে পরিণত হুইত। 

শ্রীগৌরাঙ্গ এই রদকলহু উপভোগ করিতেন_-যেমন উপভোগ 
করিতেন চণ্তীদাসের পদাবলীর রসকলহ। ইহাকে তরঙ্গা-কলহ বল! 

যাইতে পারে । তর্জা সঙ্গীতের অঙ্কুর ইহাতে নিহিত আছে । 

আগে নিত্যানন্দকে নমস্কার না করিয়া মুবারি গুপ্ত গ্রীগৌরাঙ্গকে 
নমন্কীর করিয়াছিলেন--নে জন্য গৌরাঙ্গ তাহাকে তিরস্কার করেন 

এবং যখোচিভ শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষা লাভ করিয়া-- 
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আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেতে চলিল! । নিত্যানন্দ সঙ্গে গ্রতু হৃদয়ে রহিল! ॥ 

পুরীধামে নিত্যানন্দ কিছুকাল মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভু 
ভাবাবেশে কখন কি করিয়া বসেন, এই ভয়ে গরুডস্তুস্তের পার হইতে 

জগক্াথ দেখিতেন-:তাহাব বেশি আগাইতেন না। বুন্দাবনদাসের 

নিত্যানন্দ একদিন বেদীর উপর উঠিয়া বলবামকে ধরিয়া! আলিঙ্গন 
করিলেন এবং তাহাব গলার মাল! নিজেব গলায় পবিলেন। তিনি 

যে জীবস্ত বলরাম পুরীধামেও বুন্দাবনদাস তাহা প্রচার 

করিলেন। 
চৈতভ্তভাগবতে নিত্যানন্দকে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে 

যে, এক-এক স্থলে মনে হয় গৌবচন্ত্রম৷ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়্াছেন। 

যেখানে িন্তানন্দপ্রপঙ্গ "স্বাভাবিকভাবে আসিয়াছে, সেখানে 

বপিবার কিছু নাই-_কিস্তু কাবণে অকারণে যথাস্থানে অধথাস্থানে 

সর্বত্রই নলিত্যানন্দের কথা আসিযাছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে 

নিত্যানন্দের ।বভ্তব  আছে। তাহা, ছাঁভ! ভণিভায় গৌরনিতাইখুর 

নাম যুগনদ্ধভাবে ব্যবহার কবা হইয়াছে। - ষেমব”1 | 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্টাদ জান। বুন্দাবনদাস ভু পদযুগেগান | 
রন্দাবনদাপ বলিতে চাহিয়াছেন--নিজ্্যানন্দকে বার * দিলে 

গৌরচন্দ্র অপূর্ণ । ন্মাদি-মধ্যলীলাষ তাহ] সত্য-হইতে পারে, অস্ত্য 

লীলায় তাহা! নয়। গৌডীয় আদর্শে তাহা সত্য হইতে প্রারে, 
ভারতীয় আদর্শে তাহ]! নয়। রাধাকুঞ্চের মিলিত রূপের পাশে 

বরামের স্থান নাই। হী 

্রীচেতৃন্তচরিতাম্বত বাঙ্গালায় লিখিত হইলেও সারা! ভাবন্ততর সম্গাদ, 

চৈতন্যভাগৰত, সাব! বাঙ্গালা প্রাণে সম্পদ । চরিতাম্বত প্রধানত" 

বিদ্বৎ-সমাজের জন্য রচিত, চৈতন্থভাগবত জনসাধারণের জন্ত । ইহা 
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কাঁশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত লোকশিক্ষার 

বাহন, গ্রামে গ্রামে পঠিত, গৃহে গৃহে অভ্যচিত। 
অনেকের মতে চরিতাম্বত টঠচতন্যভাগবতের পরিপূরক, 

দুইচ়ে মিলিয়।' সম্পৃর্ণঙ্গ 'গৌরচব্রিত। টৈতন্যভাগবতে মহাপ্রতুব 
নবন্বীপলী'লাই বা! গৌড়ীয় লীলাই বিস্তৃতভাবে বণিত। কষ্দদাস কবিরাজ 
পুনরুক্কি নিশ্রয়োজন বলিয়া প্র লীলার 'কথা স্থৃত্রীকীরে বলিয়া বহির্বকের 

লীলার কথাই বিশদভাবে বিবৃত কবিয়াছেন। ঠতগ্ভভাগবতে 

গৌড়ীয় 'বৈষণব'সাধমার গূর্তত্ব ব্যাখ্যা হয় মাইন চথ্ধিতামৃত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্শনের নিক্ষর্ষ, চৈতন্তচদ্থিত-সিঙ্কুবিমথিত অসৃত। 

বন্দাবনদাসের গৌরাঙগদেব ঠিক নরহরি সরকার ঠাকুরের নদীয়া 

নাগর ন| হইলেও, নবদ্বীপই তীহার প্রধান লীলাক্ষেত্র । নদীয়ালীলাই 
তাহার কাছে বরং মাথুব। বৃন্দাবন দালের মতে থেন 'লবদ্ধীপং 

পরিত্যজ্য' তিনি মনোলোক হইতে 'পাদমেকৎ দুরে যান নাই। 
কবিরাজ গোন্বামীব যতে যেন সন্ধ্যাসের পরই আসল গৌর-লীলা'র 

আরভ্ভ। অদীয়ায় তিনি জয়ং ভগবান শ্রীকঞ্চ। নীলাচলে তিনি 

য্াধাভাবে আবিষ্ট, রাধাকষ্ের সম্মিমিত অবতার | - সংকীর্ডন 
আরাধন|র প্রধান অঙ্গ বটে, কিন্তু 'এহো! 'বাহ।” দাস্তভাব 

হইতে ক্রমোন্মেষের ধারায় মধুররমের সাধনায় সমুন্নতিই চরম 
উপাসনা। 

চৈতন্তভাগবতে দাশ্যভাবেরই প্রাধান্ত। অহাপ্রতু এশ্ব্যয প্রকাশ 
করিয়া বারবার ভক্তগণের নিকট দান ভক্তিই চাহিয়াছেন, আবার 

বাহন দশায় ভক্তগণের প্রতি নিজে দাস্ভাবের আকিঞ্চনই প্রকাশ 
করিয়াছেন। অদৈৈতাদি তক্তগণ 'একই দ্রেছে উপাসক ও উপান্তকে 
পাঁছিয়ী অনেক সময় মহা্টীপরে পড়িতেন। 
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দ্বাস্যভাবকে অক্ষুগ্ন রাখিয়া! কেবলারতি-মূলক ভজনীর প্রতিষ্ঠাই 
চটরিতামুতের লক্ষা। 

চৈত্তন্যভাগবত বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্যধারাই যেন একখানি কাব্য । 
শ্রীগৌরাঙ্গ যেন ইহাতে নিজের উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। 

নরহরি ঠাকুর ইত্যাদি জক্কেরা গৌড়দেশে শ্রীকৃষ্ণের স্থলে প্রীগৌরাঙ্গেবই 
অচণনার প্রবর্ন করেন। মনে হয়, তাহাবা নিত্যানন্দ-প্রবতিত 

চৈতন্তভাগবতের মতবাদ হইতেই তাহাব প্রেবণা লাভ করিয়াছিলেন। 

মঙ্গলকাবোর মত ইহাতে কাব্যাংশের উতকর্ষপাধনের জন্ 

অনেক অনাবশ্যক খু'টিনাটি বিষয়েব বর্ণনা আছে । 

চরিতাম্ৃতকার। চবিতাখ্যানের ছলে বুন্দাবনে ছয় গোস্বামীর 

ব্যাখ্যাত বৈষ্বদর্শন ও রসতত্বের সধৃষ্টান্ত পরিস্কটন করিয়াছেন 
শ্রীচৈতন্তের মহাভাবাবেশময় নীলাচল-লীলার মধ্য দিয়া। ভাগবত 

এবং অন্তান্থ শ্াস্ত্েরা'বছ গ্লোক তৃলিয়। ভক্ত কাবি তাহার বিবৃতির 

পোষকতা৷ করিয়াছেন। চিত্রাত্মক কাব্যাংশ ববৃং ইহাতে দুর্বল । 

চৈতন্থভাগবতে এশ্বর্ষের গ্রাচুধ্যে গৌরাঙ্গের। মানবিকতা যেন আচ্ছন্ন 

হইয়। পড়িয়াছে। মহাপ্রভু ষে মানুষও ছিলেন,₹ তাহার মানবিক 

দ্বিধা দুর্বলতাও যে ছিল, তাহ! চবিতামুতে ভক্তকবি বারবার স্মরণ 

করাইয়া দিয়াছেন । 

চৈতত্তভাগবতে দাস্সু-ভক্তির চরম পরিণতি দেখানো হইয়াছে 

দাস্তভাবের প্রধান অভিব্যক্তি মহিমাকীতন। কৰি বল্য়িছেন__ 

ভক্তিভররে হরিনাম-কীত'ন করিলেই জীবের মুক্তি। এই শাম-কীতুন 

আপাষর সাধারণ লক্কালেরই অধিগমা। তাই চৈতন্তভাগবত র্বু- 
সাধারণের ধর্খগ্রস্থ ৷ 

পুরীধামে মুখে না বলিলেও চরিতামুতের শ্রীচৈতন্ত নিজের 
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জীবনের ভাবাবেশ ও দিব্যোন্সাদের মধ্য দিয়া ঘষে পথের আভাল 

ধিয়াছেন, তাহা! সাধনমার্গে খুব বেশী দূর অগ্রপর বিশেষাধিকারীর 

জন্য | রায় রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ববিচারে ও রূপ সনাতনের 

শক্তিসঞ্চারচ্ছলে শ্রীচৈতন্য ষে কথাগুলি বলিয়াছেন এবং বলাইয়াছেন, 

চরিতামুতের তাহাই চরম কথা । এই চরম কথাটিতে পৌছিবার জন্তাই 

শ্রীচৈতন্তেষ আদি ও মধ্য লীলার স্থত্রাকারে বর্ণনার মধ্য দিয়া 

্রতপদে সঞ্চরণ। আদি লীলা ইহাবই ভূমিকা মাত্র । 

চৈতন্তভাগবতের গৌরলীলা গৌড়েই পরিসমাপ্ত। গৌড় 
স্বয়ং ভগব।নকে সাক্ষাৎ ন্রতনতে পাইয়াছে। ইহার বেশি তাহার 

প্রয়োজন নাই। এই ভগবান রায় রামানন্দ বা স্বরূপ গোম্বামীর 

'রাধাভাবছ্যুতিশবলিত" 'স্বর্ণানুরূপ' কুষ্ণন্বরূপ নহেন। 

বৃন্বাবনদাপ আপন মনেব মাধুরী মিশাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে 
নবকলেবর দিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের মনোত্ভূমি গৌরের জন্মভূমি 
নবদ্ধীপের চেয়ে অধিকতর সত্তা। 

নিত্যানন্দ প্রভূ ছিলেন বিশেষ কবিয়া সখ্যভাবে আবিষ্ট। তিনি 

শ্রীচৈতন্থের মধুর ভাবসাধনাব সঙ্গী বা আম্বাদক হইবার পুর্ণ অবসর পান 
নাই। তিনি গৌডে ফিরিয়! আসিয়া অনাসক্ত সংসারী সাধক 

হইয়া দাশ্যাভক্তি-ধর্্দ ও গৌরাঙ্গমাহাত্মা প্রচার করেন। তাহার 
গৌরাঙ্গ নীলাচলে থাকিলেও নদীয়ার গৌরাঙ্গ হুইয়াই ছিলেন। 

এই নিত্যানন্দের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগরত , রচন। কন্পিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের নিজম্ব ভাবকে 

কেবল দাস্তভাবই বলিতে হয়। এজন্যই বোধহয় তাহা গ্রন্থে 

মুহম্মু্থ গৌরাঙ্গের্শঈশ্বর্ধ বিভূতি আরে [পিত হইয়াছে । এই এখর্ধ্যারোপ 

বিশুদ্ধ মাধুধ্যভাবের পরিপন্থী হইলেও মাধুর্যেও দাস্তের স্থান আছে। 



১২২ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 

গ্রীচৈতন্যদেবের মহারস-সাধনায় বৃন্দাবন দাসের প্রচারিত দাশ্য ভাবকে 

প্রাথমিক স্তর বল! যাইতে পারে। 

কবিরাজ গোস্বামী তাহার গ্রন্থের মুখ্যাংশের জন্য বৃন্দাবনদাপের 

কাছে খণী নহেন। তিনি বুন্দাবনের ছয় গৌন্বামীর কাঁছে খণী। 

তবু তিনি বার বারই বৃন্দাবনদাপের উদ্দেশে পরম ভক্তি ও কৃতজ্ঞত।- 

ভরে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইহাতে কবিরাজ গোস্বামীর আদর্শ 

বৈষবোচিত বিনয়ের পরাকাষ্ঠাই প্রদখিত হইয়াছে । তিনি শুধু 

“তৃণাদপি নীচ তরোরিব সহিধু” ছিলেন না, “অমানিনে মানদ”ও 

ছিলেন। কত অমানীকে তিনি মান দিয়াছেন। বৃন্দাবনদান-ত 

রীতিমত বৈষ্ণবসমাঞ্জের মাননীয়ই ছিলেন। মানীয়ফে তিনি অতি 

মাননীয় করিয়াছেন ।' পূর্বস্থবিদের প্রতি কিবপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে 

হয়--তাহা কবিরাজ গোস্বামী আমাদের শিখাইয়া গিয়াছেন। 

বৃন্দাবনদামের গুরু মধুরভাবের 'সাধক রঘুনাথ দাস লহেল, 

সখ্যভাবের সাধক নিত্যানন্দ। মধুর "ভাবের "সঙ্গে ধেন 

তৃণাদপি স্থনীচতা, তরোরিব সহিষুণতা ও দৈগ্ঠ-মাকিঞ্চনের যোগ 

অতি ঘনিষ্ঠ। মধুর ভাবের চরম রাধা-ভাব, আমি সে' ভাবের থা 

বলিতেছি না। আমি রুক্িনী-চন্দ্রাবলী-ভাবের কথাই বলিতেছি,--ষে 

ভাবের মধ্যে বক্রতা বা অসহিষ্ণুতা একেবারেই নাই । সখ্যভাবের সঙ্গে 

বিশেষতঃ নিত্যানন্দী (বা ব্লভত্রী ) ভাবের সঙ্গে বীরভাব ও কতকটা 

অসহিষুুতার ভা জড়িত আছে। বৃন্দাবন দাস বলেন, নিত্যানন্দ লাখি 

মাবিয়া! বৌদ্ধ ধিজয় করেন। কবিরাজ গোশামী বলেন বৈষ্ণবসমার্জের 

অভিভাবক শিবানদ্দ সেনকে লাথি মারিয়া তিনি ধন্য করিয়াছিলেন। 

রঘুনাথদাসের শিষ্য কবিরাজ গোস্বামীর দৈন্ত-আক্ষিঞ্চন।' ও সহিষ্ণুতা 

নিত্যানন্দশিষ্প বুন্দাবনদাসে নাই। 
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নিত্যানন্দের মহিমা কীর্তন করিয়া বৃন্দাবনদাস বার বারই 
বলিয়াছেন £ 

“এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। 

তবে লাথি মারে! তার শিরের উপরে ॥% 

চৈতগ্ভাগবতের নাম ছিল চৈতন্যমজল। লোচনদাস চৈতন্য 

মঙ্গল লেখার পর বৃন্দাবনদাসের কাব্যের নামকরণ করিলেন চৈতন্ 
ভাগবত স্বয়ং জননী নারায়ণী, সম্ভবতঃ নদীয়ার বৈষ্ণবাচার্যগণও | 

এই নামকরণের সার্থকতা আছে। ভাগবতের শ্রাকষ্ণলীলার সহিত 

যতদুর সম্ভব মিল রাখিয়া বৃন্দাবন দাস গৌরার্গ-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, 
সেজন্য ইহাকে বাঙ্গালার ভাগবত বলা ঠিকই হইয়াছে। বুন্দাবনদ'সের 

কাব্য ষদি ভাগবতই হয়, তবে তাহাকে ব্যাসই বলিতে হয়। 

চারিটি দিক হইতে এই গ্রন্থ বিচাধ্য £--১। ইতিহাল, ২। কাবা, 

৩। তত্বগ্রস্থ, ৪। ধর্মগ্রন্থ । 

এই গ্রন্থে শ্রচৈতন্ের জীৰনেতিহাস ত্বাহার এঁশ্বরিক মাহাত্ম্য” 

কীর্তনের অস্তরাপে কতকটা আঁচ্ছন্ন। পূর্বেই বলিয়াছি--বৃন্দাবন দাস 

তাহার মনর মাধুঝী দিয়। গৌবাঙ্গদেবকে নঝকলেবর দান করিয়াছেন। 
তাহ।, হইলেও, প্ররূত ইতিহাম উদ্ধার,.কর! শক্ত নয়। এজন্য অবস্ঠ 

কতকট। অনুমানের সাহায্য লইতে হইবে। এতিহাসিকগণ তাহার 

এশ্বরিক বিভূতি-বিস্তাবন্ক প্ররুত জীবনচরিত হতে বাদ দিয়া 

থাকেন॥ তুবে গৌরাক্দেব যে নিজেকে ভগবান বলিয়া! প্রচার 
করিতেন, মাঝে যাঝে “আমি- সেই, “আমি সেই? বপিয়া হুঙ্কার 

করিতেন, তাস্াকে অনৈতিহাসিক বলিবার কারণ নাই। ভগবদ্ভাবে, 

তন্ময় ভক্ত ভগবানের সঙ্গে একাত্মকতা অন্থভব করেন। তখন 

উহার, ্বৈতভাব থাকে না। নিরবচ্ছিন্নভাকে এই ভাবাবেশ না. 
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থাকিতে পারে। মহাভাবে মাবিষ্ট অবস্থায় এই একাত্মতা যে অন্গভূত 

হয়, ভারতের সাধুসন্ত-নাধক-ভক্তদের জীবনেতিহানে তাহা বার বার 
স্বীকৃত হইয়াছে । বিগ্ভাপতি এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন £ 

“অহৃখন মাধব মাধব সোঙবিনে স্ুন্দবী ভেলি মাধাই |” 

জ্ঞানমার্গের মহাসাধকদেব সঙ্গেও এ বিষয়ে প্রভেদ নাই । পরমাত্মা! 

ও জীবাত্মা ষে পৃথক নয়, মায়াববণেব জন্থই যে পুথগ-ভাব জল্লে, তাহা 

শুধু দর্শনতত্বের কথ| নয়, ভাঁবতীয় যোগীবা এই অভেদভাঁব জীবনেও 

উপলব্ধি কবিতেন। “আমি সেই” আর “সোইহম্” একই কথা। 

এশ্বর্য প্রকাশের কথ! যদ্দি বাদই দেওয়া যায়, গৌবাঙগদেবের 

নিজেকে ভগবান বপিয়া প্রচাব এবং ট্টাহাব অলৌকিক প্রেমাবেশই 
তাহার ভগবত্তা সম্বন্ধে ভক্তগণের দৃঢ় ধারণ! জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট। 
বিশেষতঃ ধাহারা (মান্গষের মধ্যেই ভগবার্কে সন্ধান করেন এবং 

প্রত্যাশা করেন, মান্ুষরূপে তিনি অবতীর্ণ ইইবেন, তাচাবা যদি 

গৌবাঙ্গেব মধ্যে ভগবানকে না পান, তবে আর কোথায় পাইবেন ? 

গৌরাঙ্গদেবের জীবনে প্রেমোন্মাদেব উন্মেষ ব্যক্তিগতভাবে 
কতকটা আকম্মিক হইতে পারে, জাতিগতভাবে আকম্মিক নয় । 

মাধবেন্ত্রপুরী (রুষ্দাস কবিরাজ ধ"হাকে বলিয়াছেন “প্রেমধন্শের 

প্রথম অন্থুব' বুন্দাবনদাম বলিয়াছেন,_-'ভন্তিবসে আদি মাধবেজ্জ 

স্থত্রধার” ), ঈশ্ববপুবী, অদ্বৈত প্রভু, যবন হরিদাস ইত্যাদি প্রেমধর্া- 

প্রচারকদের আগেই আবির্ভাব হইয়াছিল--ইহার! প্রেমধর্থের চরম 
উদ্জিত রূপের প্রত্যাশা করিতেছিলেন। ইহারা হয়ত সেই 
পরমোজিত রূপ একজন সন্নীসীর মধ্যে দেখিবার প্রত্ত্যাশা করেন 
নাই। মহাপ্রতূ সক্ক্যাস-গ্রহণেব৪ একট! যুক্তি দেঁখাইয়াছেন, কেন 
তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্ব্ূপের মৃত সন্ন্যাসী না হইয়া অর্থাৎ জনারণোর 
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তপস্বী হইলেন, তাহাও বলিয়াছেন। এ সমস্তের মধ্যে অনৈতিহাসিক 

কিছু নাই। 

চৈত্তন্তভাগবতে কালের বাঙ্গালা দেশের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া 

যায়। তখন সুলতান হোসেন শাহের আমল। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন 
নীলাচলে গমন করেন, তখন বাঙলার সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ চলিতেছে । 

বুন্দাবনদান বলিয়াছেন ২--“মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ 1” 

ছত্রভোগের রামচন্দ্র খানও মহাপ্রভৃকে বলিলেন «এখন ছুই রাজ্োর 
মধ্যে যুদ্ধের জন্য পথ বড় বিপৎসন্কুল। আপনাকে অতি সাবধানে 

ঘুরপথে যাইতে হইবে ।” “রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে ।” 
তখন দুই রাজ্যের সীমান্তে অরাজকতা চলিতেছে, পথে দস্থ্য-ভয় 

বাড়িয়া গিয়াছে-_জলপথও নিরাপদ নয়। শ্রীচৈতন্যের নৌকার মাঝিরা 
বলিতেছে £ “নৌকায় উচ্চন্বরে কীর্তন করিবেন না--জলদন্থ্যারা 

টের পাইবে, ধন-প্রাণ সব যাইবে 1” 

শ্রীচৈতন্ত নৌকাযোগে গঙ্গ। হইতে উড়িস্তাসীমান্ত পর্যস্ত পৌছিয়া- 

ছিলেন, তাহাতে মনে হয়, মেদিনীপুর জেলার নর্দীগুলি সেকালে 

খালের দ্বার! সংযুক্ত ছিল। 

এদিকে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুত্র বিজয়ানগরে অভিযান 

করিয়াছেন । উড়িয্যা ও দক্ষিণাপথের সীমাস্তেও যুদ্ধের আবেষ্টনী। 

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে এই সবের উল্লেখমাত্র আছে। যুদ্ধের বা বিপ্লবের 

কোন নিদশন ব1 চিহ্ন গ্রন্থের কোথাও নাই । 

এদিকে “রমাদৃষ্টিপাতে হুসেন শাহের সময় বাজলার লোক নুখেই 
আছে। এক স্থানে কবি বলিয়াছেন £ 

“ঘে ছুসেন শাহ সারা উড়িত্তার দেশে । 

দেবমুত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে ॥ 
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হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্জ্র। 
তথাপিহ একে দেখে না মানয়ে অন্ধ ॥” 

ছসেন শাহ উড়িস্কয় অভিযান করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ উড়িস্ার 

দেবমূত্তিও ভাঙ্গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যখন গৌড়ের নিকটবর্তী 
রামকেলিতে ধর্শপ্রচার করিতেছিলেন, তখন হুষেন শাহ সরকারী 

কর্মচারীদের মধ্যে হুকুম জারি করিয়াছিলেন-_কেহ যেন এই তরুণ 

সন্ন্যাসীর ধশ্মপ্রচারের ৰাঁধা না দেয়। তাহা সত্বেও প্রেমধর্্ প্রচার 

সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ছিল বলিয়! মনে হয় না। হরিদাসের উপর 

অমানুষিক অত্যাচারটা যদি মুসলমান দরবেশের বৈষ্ণব ধর্ধ-গ্রহণের 
অপরাধের জন্যই ধর! যাঁয়, নবদ্বীপের কাজী ও গদাধরের গ্রামের 

( এড়িয়াদহের ) কাজীর কীর্তনবিদ্বেষ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, 

অনেক সময় স্থানীয় সরকারী কর্তারা স্থলতানের ফতোয়৷ মানিয়া 
চলিত না। যবনাধিকৃত বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া মহা প্রভুর হিন্দুরাজ্যে 

গমনের ইহাও একটা কারণ হইতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু-চরিত্রের একট| দিকের আভাস পাওয়া 
যায়। গৌরাঙ্গদে যখন কাঁজীর আদেশ অমান্য করিয়া নগর-সংকীর্ভনে, 
বাহির হইয়াছেন, তখন-_- 

“সকল পাষপ্তী মেলি গণে মনে মনে। 

গোসাঞ্চি করেন কাজী আসে এই স্থানে ॥ 

কোথা যায় রঙ্গঢঙ্গ কোথা যায় ডাক। 

কোথা যায় কলাপোতা ঘট আতম্মশাখ ॥১' 

যাবনিক সংসর্গে এ যুগে যেমন অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ব্মনাচারী 
হই! উত্িয়াছে, বে যুগেও পণ্ডিত লোকেরাও অনেক লময় আচারত্রষ্ 
হইত। রূপনাতনের ম্নেচ্ছভাবের কথা চৈতন্যভাগবতে নাই বটে, তথে 
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জগাই-মাঁধাইয়ের কথা আছে। ইহাদের প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস 
বলিয়াছেন £-- 

“ব্রাহ্মণ হইয়া মগ্য গোমাংস ভক্ষণ। ভাকা-চুরি পরগৃহ দাহে সর্বক্ষণ 1” 

বৃন্দাবনদাস ব্রান্ষণসম্থানের চুরি, ডাকাতি, পরদার-হরণ ও 

মদ্যপানের কথা অন্তত্রও বলিয়াছেন। ভবানী, চশ্ী, মনসা, বাস্থণী 

ইত্যাদি দেবী-পৃজাউপলক্ষে মগ্যপানের কথা তো আছেই _ন্বন্ধীপেই 
শুড়ির দোকানের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। একজন গৃহস্থ 

ভ্রীচৈতন্তের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছে-_-তাহার পুত্রের যেন স্থমতি 

হয়, “স ষেন জুয়াখেলার নেশ। ছাড়ে। 

নবদ্বীপ তখন বাংলার প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র। ফেবল গঙ্গাবাসের 

জন্ত নয়, পঠন এবং প।ঠনেব জন্যও দূর চট্টগ্রাম, শ্রীহট্র ইত্যাদি 
স্থান হইতেও ভাত্র ও অধ্যাপকেবা আসিয়। নবদ্বীপে বসবাল 

করিতেন । এখানে একটা বিশ্বিদ্যালঘই গড়িয়! উঠিয়াছিল বল! যাখ। 
“একে। অধ্যাপকের সহমত শিহ্ঠগণ।' সহস্র কথা অবশ্য বু অর্থে 

প্রযুক্ত । একালের মত সেকালে শিক্ষাীনেব জন্য বড় বড় ইমারতের 

কথ! উঠিত না যাশ্কার চণ্ীপগুপ বৃহ, তাহার চণ্তীম গুপেই বিষ্যালয় 
(বিদ্যার সমাজ )বসিত। 

“বড় চণ্তীমণ্ডপ আছয়ে যার ঘরে । চতুদ্দিকে বিস্তর পঢ়য়া তার ঘরে ॥ 
গোষ্ঠী করি তাহাই পঢ়ানদ্বিজরাজ। সেই স্থানে চৈতন্যের বিদ্যারসমাজ ॥% 

ডিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে গোগী বলা হইত । অনেক সময় গঙ্গার ধারেও 

“বিস্তার সমাজ বগিত। ছাত্রগণ একালের ছাত্রদের তুলনায় খুব 

যে শান্তশিষ্ট ছিল, তাহ] মনে হয় না। ছাত্রের “অন্তোন্তা কলহ 

করেন অন্ুক্ষণ।” আপন আপন গুরুর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লইগ্না 

তাহার] বীররনেরও অনুশীলন করিত। (€সকালেও একালের মত 
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পািত্য বা বিগ্যাবত্তার উপর আধিক উন্নতি, নির্ভর করিত ন!। 

জগন্লাখ মিএ শচীদেবীকে বলিতেছেন £ 

“সাক্ষাতেই এই কেন দেখ না আমাত। 

পটিয়াও মোর ঘবে কেন নাহি ভাত॥ 

ভালো মতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে। 

সভম্র পঙ্ডিত গিয়া দেখ তাব দ্বারে ॥ 

একালের অধিকাংশ লোক যেমন মনে করে, ভগবানের নাম 

করিবে, নিঃশবে নিভৃতে কর, দল বাধিয়্া উচচৈঃস্বরে নামগান 

করিবার, উদ্দণ্ড নৃত্য করিবাব, কীদিয়া গড়াগড়ি দিবার কি 

প্রয়োজন ?--সেকালেও নবদ্বীপের লোকের! তাহাই মনে করিত। 

“কেহ বোলে 'ওগুলোব হইল কি বাই । 

কেহ বোলে 'রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই ॥” 

মমে মনে ডাকিয়ে কি পুণ্য নাহি হয়। 

রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময় ॥৮ 

একালের কবি রবীন্দ্রনাথও তাহাই মনে করেন-_ 

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধের্য নাহি মানে। 

মুহুর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীতগানে ॥ 

ভাবোন্মাদ-মতৃতায়, সেই জ্ঞান-হারা 

উদ্তাস্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধার! 

নাহি চাহি নাথ । (নৈবেছ) 

লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ পাচ হরিতকী দিয়া নমোনমঃ করিয়া সারা 

হইগ়াছিল-_-তখন শ্রীচৈতন্যেরও সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল না। 

দিগবিজয়িপরাভবের পর নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি-প্রতিষ্ট! বাড়িয়া 
গেলে আথিক অবস্থার উন্নতি হয়। তাহার দ্বিতীয় বিবাহে খুব ঘটা 
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হইয়াছিল। সেকালের বিবাহে কিরূপ ঘটাসমারোহ হইত,' তাহা 
ইহ। হইতে জানা যায়। 

বিবাহসভার একট! বর্ণনা পাওয়া যাঁয়--উঠানে বা কোন 
খেলা জায়গায় টাদোয়! খাটানো হইত। এই মগ্ডপের চাবিপাশে 

কলাগাছ পোতা হইত। প্রত্যেক কলাগাছে পতাকা উড়িত। 

প্রত্যেক কলাগাছের মূলে আম্-খাখানন মণ্তিত পূর্ণঘট, ধান্পাঁ্জ ও 

দধিভাগড রাখা হইত। মগুপ-চত্বরটিতে চিত্র-বিচিত্র করিহ! আলিপন।! 

আঁকা হইত। নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে মাল্যচন্দনে ভূষিত কর! হইত 

এবং প্রত্যেকের সন্মুখে রাখা হইত বাটাভরা পানস্থপারি। ইহাতেই 
অতিথিরা পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। নারীগণ আচল ভরিয়া 'খই, 

কলা, বাতাসা পাইতেন, আর পাইতেন, তৈল, সিন্দুর, শাখা ও তাম্বল। 
বিবাহ-রাত্রিতে আহারাদির ব্যবস্থা হইত না। বিবাহ-বাত্রায় বরের 
সঙ্গে বাছ্ভাগু, বাঞ্জিকর, সঙ, নর্তক ৪ গায়কগণ মিছিল করিয়া যাইত । 

বিবাহের বেদাচার, লোকাঁচার ও ক্্ী-আচান ছিল বর্তমান সময়ের 

মতই। বস্ত্র ও তৈজ্সপঙ্জে বেশি ব্যয় করা হইত না। বর যৌতুক 
পাইতেন “দিব্য ধেস্কু, ভূমি, শযা! আর দাসদাসী ৮ 

সেকালের মধ্যবিত্ত শরীর লোকেরা বেশি ঠৈজসপত্র ব্যবহার 

করিত না। কলার পাতা, পল্মপাত! কিংবা কলার খোলায় আহার 

করিত, নৈবেন্য নাজাইত, মাল্াচন্দনাদি নিবেদন করিত। কাকে 

পিতলের একটি ছোট বাটি লইয়া গেলেও গৃহিণী কাদিয়৷ আকুল 

হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গোপিকানৃত/-বর্ণনা হইতে সেকালের 

নৃত্যাভিনয়ের একটা চিত্র পাওয়া যায়। 

শ্রীচৈতন্তের অদামান্ত প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া এই সময়ের অনেক 
তথাকথিত ধর্াচার্য লোকবরবীয় হইবার জন্ত সন্ন্যাসী হইয়া অথবা 
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সম্গাসের ভান করিয়! শ্রীচৈতন্যের “টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল 

এবং নিজেদের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। 

“রঘুনাথ করি আপনারে কেহো৷ বোলে ।” 
'রাঢে আর এক মা ব্রহ্মদৈত্য আছে, 

সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলয়ে গোপাল ।” 

অধৈতের তিন পুত্র তাহাদের পিতাকেই ভগবানের অবতার 
বলিয়া প্রচার করিতে আবস্ত করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই 

অপরাধে অদ্বৈত ভাহাদের ত্যাগ কবেন। 

তাহা ছাডা, এই সময়ে সন্্যাস-গ্রহণেবও একটা ধূম পড়িয়া 

গিয়াছিল। সার্ধবতোঁম সেকালের সন্ন্যাসীদের নিন্দ। কবিয়। বলিয়াছেন ২ 
“প্রথমেই বন্ধ হয় অহঞ্কারপাশে। দম্ভ করি মহাজ্ঞানী কয় আপন! সে ॥ 

শিখাস্থত্র ঘুচাইয়া নভে এই লাভ । নমস্কাব করে আপি মহামহাভাগ ॥ 
জীবের ন্বভীবধন্ম ঈশ্বর$জন। তাহা ছাডি আপনায় বোলে নারায়ণ ॥, 

তাবপর কাব্য ভিগাবে ঠতন্যভাগবতেৰ কথা । কাব্য হিসাবে 

ইহা মঙ্গলকাব্যের গোঠীতে পড়ে । চৈতন্যমঙ্জল নাম লেজন্য অসার্থক 

নয়। দেবদেবীর স্থলে তাহাদের অবতাবদের মহিমাই কীত্তিত 

হইয়াছে । নমক্ক্রিযা। মঙগলাচরণ ও প্রত্যেক পরিচ্ছেদের উপসংহার 

মঙ্জলকাবোর অন্ুসরণেই রচিত। লীলা-বিলাসের খুটিনাটি বর্ণনা, 

তালিক1 দেওয়ার পদ্ধতি, তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর বিষয়গুলিকে সরস করিয়া 

প্রকাশ ইত্যাদি কাব্যেরই অঙ্গ, জীবনচরিতের অঙ্গ নয়। গ্রন্থে 

যেসকল রঙ্গকলহ আছে, কপট কোপ ও মান-অভিযানের পালা 

আছে, ক্রীড়া-কৌতুকের কথা আছে, বূপবর্ণনা আছে, সে সমস্ত 

কাব্যালক্ষার মাত্র। কাবাসৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য অনেক স্থলে কল্পিত 

দৃশ্য ও ঘটনার সমাবেশ আছে--কোন কোন স্থলে খুব বেশি রঙ 
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চড়ানো অব] রঙের উপর রসান দেওয়া হইয়াছে। স্তব, স্তুতি, 
বাদান্ুবাদ ও রসালাপগুলি সবই কবিকল্পনাব স্থষ্টি ; বলা বাহুল্য, কবির 

জন্য পূর্ব হইতে কেহ লিপিবদ্ধ কবিয়া রাখে নাই । বাস্তব চিত্রগুলিকে 

রপালো! করিয়! অতিরঞ্জনে কবি-কৃতিত্ব যথেষ্টই আছে। সবচেয়ে 

লক্ষা কবিবার বস্ত--কবি কাব্যে সেকালের অগ্তগঙ্গ প্র“দশের সামাজিক 

পর্বিবেষ্টনীটী চমৎকারভাবে ফুটাইয়াছেন । নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে কবি- 

কল্পনার লীলা! সবচেয়ে বেশি । কবি নিজের অফুরন্ত ভক্তি-ভাগারের 

সমস্থ এইখ্বর্ধ দিয়া স্বকীয় ইষ্টদেবের লোকাতীত মৃন্তি গঠন করিয়াছেন। 
তত্বের দিক হইতে ইহাতে নৃতনত্ব কিছু নাই। চিরন্তন ভক্তি- 

তত্বই ইহাতে ব্যাখ্যাত এবং শ্রীধর, শুকলাশ্বর, হরিদাস, মুরারি গুপ্ত, 

পুগুরীক বিদ্যানিধি ইত্যাদি ভক্তগণের জীবনে উদাহৃত হইয়াছে । 
“জ্ঞানে কুলে পারণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। 

কেবল ভক্তির বশ চৈতন্ত গোসাঞ্ডি ॥ 

ধন নাহি, জন নাহি, নাহক পাণ্ডিত্য। 

কে চিনিবে এসকল ঠতন্যের ভূত্য ॥ 

কি করিব ধন জন রূপ বেশ কুলে। 

অহঙ্কার বাটি সব পড়য়ে নিলে ॥৮ 

শ্রীকঞ্চে অহৈতুকী ভক্তি যাহার, সেই বন্দনীয়--সে যবন হইতে 

পারে, অস্পৃশ্য হইতে পারে, মুর্খবা অতি দরিদ্র হইতে পারে, আবার 
ভোগী, বিগাসী সংসারীও হইতে পারে, যোগী সন্গ্যামীও হইতে পারে। 

“মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ধধনে। 

কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে ॥ 

চগাল চগ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে। 

বিপ্র নহে বিপ্র যদি অলৎ পথে চলে” 
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কলিযুগে অন্য যজ্ঞ নাই-__হরি-সক্কীর্তনই মহাযজ্ঞ। ভক্তিপাধনার 
পথে হরি-সম্কীত'নই একমাত্র অনুঠেয় | 

“কলি যুগে সর্বধর্ম হরিসংকীতন। 

সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্ত নারায়ণ ॥ 

কলিষুগে সংকীত'ন ধর্ম পালিবারে। 
| অবতীর্ণ হইল! প্রভু সর্বে পার করে ॥» 

এই সঙ্কীতন-ধম ই জাতি কুল-বিষ্যা-বয়োলিঙ্ের সর্বব্যবধান দুর 

করিয়াছে। এই ধমণচরণে আপামরসাধারণ সকলেই যোগ দিতে 
পারে-কোন বাধ। নাই। 

চৈতন্ভাগবতের মতে অনাসক্তভাবে সংসারধর্ম প্রতিপালন 

করিলে কৃষ্ণ-ভক্তের সন্ন্যাপগ্রহ্ণের প্রয়োজন নাই। এই বিশ্বজগৎ 

লীলাময়ের লীলা ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব লীলাকেলি, 
নৃত্যগীত, ক্রীড়াকৌতুক লীলাময়ের উপাসনার অঙ্গ_-যদি সে সবের 
মূলে থাকে কুষভক্তি। সংসারধর্ম পালন করিতে হইবে 

বলিয়া সংসারকে পরমার্থ মনে করিলে মানব-জীবনই ব্যর্থ হইয়া 

যাইবে। সংলারটাকেও খেলাই মনে করিতে হইবে । রাখাল যেমন 

গোঠে গিয়া খেলা করে-তাহার গোরু-চরানোটাও একট] খেলা__ 

তেমনি মনে করিতে হইবে সংসারটাকে । বালকের মত সরল, 

্চ্ছ, নিষ্চলঙ্ক, নিমল, অক্রর ও উদাসীন মনই ভক্তিসাধনার 
অন্গকুল। ম্বভাবতই বালমনোভাবের সঙ্গে বালচাপল্য, বালস্বলভ 
ক্রীড়ার, অকপট সখ্যভাব, অহৈতুকী গ্রীতি, রস-কলহ, 
আত্মবিস্বতি ইত্যাদি ভক্তিলাধনার অঙীভূত হইফ্জাছে। শ্রীগৌরাঙগ 

সন্গ্যাস গ্রহণ করিতে চাহিলে নিত্যানন্দ বলিয়াছেনঃ. 

"তুমি গেলে কাহারে লইয়৷ মোর খেল]1।” 
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চৈতন্ত ভাগবতের 'ভক্তিসাধক মহাপুরুষগণ নিঙ্গেদের ইষ্টগোষীতে 

সরলন্বভাব বালকের মত আচরণ করিয়াছেন। তীহার্দের সখ্াভাবের 

মধ্যে দাস্যভাব, তাহাদের রাখাপিয়! ভাবের মধ্যে দানভাব নিগৃহিত 

হইয়! থাকিত। তাহাদের রাখাপী কাণ্ড দেখিয়া হিসেবী লোকেরা 

তাহাদের নিন্দা করিত, উপদ্ধব মনে করিত এবং পাগলামিও যনে 

করিত। তাহা ছাড়া, এভাবে ধর্মাচরণ দেশে সম্পূর্ণ নৃতন, 
আগে তাহার। কখনও দেখে নাই। বয়ঃপ্রবীণ বন্তশাস্তজ্ঞ 

ংসারী লোকেরা গাভ্ভীরধর্য তুলিয়া নাচিবে, গাহিবে, চীৎকার 

করিবে, বালকের মত স্থলে-জলে খেল| করিবে, লাফালাফি করিবে, 

সাতরাইবে, মাতামাতি কবিবে-ইহ। দেখিলে গতান্গগতিক 

সাধারণ লোকদের অস্বাভাবিক মনে হইবে__তাহাতে বৈচিত্র্য কি? 

কিন্তু এইখানেই চৈতন্তভাগবতেব প্রচারিত বৈষ্ণব-সাধনার 

অভিনবত্ব। ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে চাই বেদ্যাস্তরস্পর্শশৃন্ 
আত্মবিস্বতি। এ সমস্তই আত্মবিস্বাতিব অভিব্যক্তি । মুক্তির পথে 

আগাইতে হইলে আগে চাই দেশ-কাল-বয়োপিঙ্গ ও সমার-সংসারের 

সববিধ সংস্কার হইতে মুক্তি । এইগুলি সংস্কার-মুক্তির৪ সাধনাঙ্গ। 
অবৈষ্ণবদের চোখে চৈতন্তভাগবত কাব্য মাত্র--ভক্ত-বৈষ্ণবদের 

কাছে ইহা পবিত্র ধমণ্স্থ। ইহাতে ধমেঁপদেশ আছে বলিয়া নয়, 

ধমেণপদেশ তাহার। গীতা-ভাগবতেই পাইয়া থাকেন। তাহাদের 
মতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। তীহার নর-লীল! ইহাতে বদিত 
হইয়াছে বলিয়া শ্রমদ্-ভাগবতের মতই ইহা পবিত্র ধম গ্রস্থ। 
বাংলার লোক-শিক্ষার জন্ত যে তিনখানি মহাগ্রস্থ রচিত ও 

জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে চৈতন্য 

ভাগবত অগ্যতম। 



গৌরনাগর 
ভাগবতের মতে বৃন্দাবনে ্রীরুষের বাল্য ও কৈশোর লীলা 

সম্পাদিত, অবশিষ্ট সমন্ত লীল! মথুরা-কুরুক্ষেত্র-দ্বারাবতীতে। বৈষ্ণবগণ 
শ্রকঞ্চের বুন্দাবনলীলাকেই নিত্যলীলা বলিয়া গণা করেন এবং 

তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া 'পাদমেকম্, কোথাও যান নাই এইরূপই 
মনে করেন । শ্রীরূপের প্রতি ীচৈতন্ত__ 

কুষধকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। 

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কতু না যায় কাহাতে। 

মধুর ভাবের উপাসক বৈষ্ণবগণ দ্বিভূজ মুরলীধরের 
কৈশোরলীলাকেই নিত্যলীলা মনে করেন-তাহাদের কাছে শ্রীরু্ণ 
চিরকিশোর--চিরনাগর | 

গৌড়ের একশ্রেণীর ভক্তেরা ঠিক এই মতের অনুসরণে গৌরাঙ্গ রূপে 
অবতীর্ণ শ্রীরুষণের ণদীয়ানাগররূপকেই নিত্যলীলার প্রতীক-স্বরূপ 

মনে করেন এবং এরূপেরই তাহারা উপাসক। স্রধুনীতীরবর্তী 
নবন্বীপের গৌরাঙ্গ, দরি্র প্রবাসের অর্ধনে কীর্তনে নর্তনরত কাঙালের 
ঠাকুর-শ্রীধর-সতকারের প্রাণের গৌর) আর মহাসমুদ্রতীরবন্তীঁ 
নীলাচলের গৌরাঙ্গ রাজরাজন্য, রাজামাতা, ভূ-স্বামী ও বহু বহু জ্ঞান- 
ঘোগী ও মহাসম্যামিগণের পরিবেধষিত বিরাটমন্দিরে ভাবমগ্ন 

শ্রীকষ্ষচৈতন্ত। তাহাদের মতে তাহার সন্ন্যানই মাথুর । গোৌর-দেছে 
তাহারা শ্ররুষের অভিনবরূপ প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিয়! শ্রীকফের 

পৃথকৃভাবে উপাসনার আর প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাহার! 

প্রীকঞ্চের ধ রূপেরই উপাসক। 
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অবাঙ্গালীদের মধ্যে প্রবোধানন্দ & রূপের ধ্যানমুষ্ঠির বর্ণনা করিয়া! 
লিখিয়াছেন-_ 

কোহয়ং পট্ুধটা-বিরাজিত-কটীদেশঃ করে কষ্ধণম্ 
হারং বক্ষসি কুগুলং শ্রবণয়োধি্রৎ পদে নৃপুরম্। 
উদ্ধাকৃত্য নিবন্ধকুস্তলভরপ্রোৎফুল্ল মলীশ্রজা 

পীড: ক্রীড়তি গৌরনাগরবরে। নৃত্যন্লিক্গৈনণমভি: ॥ 
কটিতটে ধৃত পট্টবসন করে কন্কণ বক্ষে হার, 

মল্লিকাদামে উচু ক'রে বাধা শিরের উপরে চিকুরভার | 

কানে কুগুল চরণে নৃণুর শ্রীগৌরহরি নাগরবর, 

করিছেন ক্রীড়া নিজনামগ্ডণ-কীণ্তন করি নৃতাপর । 

চরিতকারগণ নদীয়া লীলায় গৌরাঙ্গের ঠিক এই মুষ্তির কথা বলেন নাই। 
ঠচতন্য ভাগবতে শ্রীগৌরহরির নাগরীনৃত্যের কথা আছে--কিস্তু নাগর- 
বৃতোর কথা নাই, বরং নীলাচল হইতে প্রত্যাগত নিত্যানন্দপ্রতৃব 
নাগরমৃর্তির বর্ণনা আছে। ভক্তগণের মানসনেত্রে প্রতিভাদিত এই 

মুত্তি তাহাদের “আপন মনের মাধুরী দিয়া! গড়া ।, | 

শ্রীগৌরাঙ্গের এইরূপে উপাসনাই গৌরপারম্যবাদ। এই গৌর 
পারম্যবাদের অনুবস্তী পদকর্তীর গৌরনাগরের এ রূপেরই বর্ণনা 
করিয়াছেন তাহাদের পদাবলীতে। 

গোঁড়ে এই নাগরবাদের গ্রবন্তক মুরারিগপ্ত, শিবানন্দ সেন ও 
নরহরি সরকার ঠাকুর। বঙ্গদেশে গৌরপারম্যবাদই প্রাধান্তি লাভ 
করিয়াছে । এই রস-বাদে জগতের অন্তান্য ধর্মগুরুদের স্যার গৌরাজ 
উপায় মাত্র নহেন, শ্রীগৌরাঙরপী শ্রীকষ্ণই উপেয়। 

নরহরি-প্রমুখ ভক্তের! শ্রুকজ্জের বিগ্রহের পরিবর্তে মন্দিরে মন্দিয়ে 
শ্রীগৌরাঙ্গের নাগর যৃত্তিরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রবোধানন্দের 
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কল্পিত ধ্যানমৃত্তিই তাহাতে রূপলাভ করে নাই বটে, তবে কীর্তনরত 
নাগরমুতিই ব্ূপলাভ করিয়াছে। ক্রমে গৌরমৃ্ছির সঙ্গে বিষুপ্রিয়া, 
কোথাও কোথাও তাহাব শঙ্গে শিত্যানন্দ-গদাধরের মুত্তিও স্থান 

পাইয়। উপাপিত হইয়াছে । 

কেহ কেহ বলেন,_-নরহবি সরকাব ঠাকুবই প্রথমে গৌর-নাগবের 
মৃত্তিপৃজাব প্রবর্তন করেন, তিনি নিজ্গৃহে এ মূত্তি প্রতিষ্তিত করেন 

এবং কাটোঘাব গদাধর দাসের পাটের মুর্তি-প্রতিষ্ঠাও তাহার 

প্রেবণাতেই হয়। 

মুরাপ্নিগুপ্ত বলেন--প্রীচৈতন্ের আদেশে বিষ্ুপ্রিয়াই প্রথম তাহার 
মৃন্তি ্বগৃহে প্রতিষ্ঠী করেন। বিষুপ্রিধাব কাছে গৌরাঙ্গ চিব-তরুণ 
নদীযা-নাগব। কাজেই তাহার গৃহ এ মুত্তিবই প্রতিষ্ঠা হয়। 
গৌরপারমাবাদের সাধকবা বিষ্ুপ্রিযাবই অগ্ঠবর্ভী। গৌরাঙ্গের 
সন্ন্যাস গ্রহণ কবার পর এই ওুঞ্জেবা বিশেষ কবিয়া তাহার সন্গ্যাসে 

ভগ্রহৃদয় পরিকবগণ বিষুপ্রিয়াব পানে চাহিয়াই সান্ত্বনা লাভ কবিতেন 

এএং বিঞুপ্রিযাৰ ভাবে বিভাবিত হইয়৷ শ্রীগৌরের কথা স্মরণ এবং 
শ্রাগৌবের অনুকল্পস্বরূপ তাহার মুদ্দির উপাসন। কবিতেন। 

গৌরপারম্যঝ!দের ভক্কের! গ্রকৃষ্তমন্দরে বদলে শিষ্তদের গৌরমন্্ের 
দীক্ষা ৪ দিতেন। গোৌবাঙ্গদেব যে ্রীরুষ্ণের অবতার সে বিষয়ে গৌডের 
বিবিধ বৈষ্ণবসম্প্রদ/য়ের মধ্যে মতঙ্েদ নাই । এই শ্রীঞষ মথুরা। 

দ্বারাবতী কুরুক্ষেত্রের রুষ্ণ নহেন--ইনি ব্রজের দ্বিতুজ মুবলীধর । 
পদ্বন্াদের মধ্যে প্রীচৈতন্যের পূর্বারূপ সম্বন্ধে পরিকল্পনার ঈষৎ 

তারতম্য আছে। কমল-কর-পরিবেধিত চতুভূণ্জ বিষুণ যিনি একদ| 

বৃন্দাবনে পীলা করিয়াছিলেন, তিনি জীব উদ্ধারের অন্ত গৌবচন্দ্ররূপে 
বৈকুষ্ঠ হইতে অথবা ক্ষীরোদ সাগর হইতে অবতীর্ণ হইক্সাছেন--বুন্দাবন- 
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দাস ইত্যাদি ভক্তের এই কথাই বলিয়াছেন। নরহরিগাস ইত্যাদি 
ভক্তের বপিয়াছেন-_বুন্দাবনে তাহার নিত্যলীল৷ চলিতেছে--এই 

বুন্দাবন কোন স্থানকালের দ্বার পরিচ্ছিন্ন নয়। সেই নিত্য বুন্দাবন 

হইতেই নবদ্ধীপে ব্রজনাগরই অবতীর্ণ। বৈষ্ণবদাসের কথায়-. 
উদ্দেশ্ট-_“বাহিরে জীবউদ্ধারণ অন্তরে বসআম্বাদন 

ব্রজবাসী সখাপখী সঙ্গে ।” ভাই নরহরি বগ্গিয়াছেন_- 
“ব্রজভূম করি শুন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ এতেক তোমার চতুরাল 1” 

গোবিন্দদাপিয়া বলিয়াছেন--কপিকবলিত কলুষজড়িত হেরিয়া জীবের 

দুখ । করল উদয় হইয়া সদয় ছাড়িয়া! গোকুল-স্থখ গোলোকন্থুখ নয় )। 

ব্রজে শ্রীকক্€চ নিত্যকাপ গোপীগণের সঙ্গে প্রেমলীলা করিতেছেন-- 

নসদ্বীপেও সেইলীঙাই করিবার কথা, কেবল মুরলীধ্বনির বদলে 

সংকীর্ততনের মুদ্ঙ্গ এবং ব্রক্তগোপীদের বদলে আসিয়াছে গোপী ভাবে 

আবিষ্ট ভক্তগণ। ব্রঙ্গে মুরলীনাদে যে আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে 
নবদ্বীপে-সংকীপ্তনেও সেই আহ্বান-_-“প্রেমে আত্মবিস্বত হইবার 

জন্য সব গৃহসংলার ছাড়িয়। চলিয়া আইল |” 

বুন্দাবনে তিনি ব্রজনাগর,_-নবদ্বীপে তিনি নদীয়ানাগর ছাড়া আর 

কি হইবেন? শ্রীকঞ্চও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই-_মথুয়াষাত্রাই 
তাহার লীলারঙ্গভূমি হইতে সন্্যাস। ভক্তগণ এই "সন্্যাসফাত্রায়? 

শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করেন নাই -বৃন্দাবনই তাহাদের কাছে নিত্যধাম 

হইয়। থাকিল। গৌরনাগরবাদী ভক্তদেরও নদীয়া-লীলাই নিত্যলীল! 

হইয়া থাকিল।--আর গৌরাঞ্গদেব চিরনাগর হইয়াই থাকিলেন। 
গৌরপারমাবাদের ভক্তকবিদের উপজীব্য হইল গৌরাঙ্গের নাগর- 

লীলা । এই লীল! অবলম্বনে চারিশ্রেণীর পদ রচিত হইয়াছে । গ্রথমশ্রেণীর 

পদে গৌরাঙ্গেক্র নাগররূপবর্ণনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে গৌরাঙ্গের বূপ 
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ও লীলাবিলাসের ছুনিবার  আকর্ণ, ও গৌরাঙ্গপ্রেমের 

মাধুধ/সস্তোগ এবং তৃতীয় শ্রেণীর পদে নাগরগৌবাঙ্গের রাধাবিরহে 
বিহ্বগতা প্রকাশিত হইর়াছে। চতুর্থশ্রেণীর পদে মাথুর পদ্দের 
অন্নসরণে গৌবাঙ্গের নাগববেশ পরিহার কবিয়! দগ্ডিবেশধারণে 
আক্ষেপই উপজীব্য হইয়াছে। 

বিুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের দিনে গৌবাঙ্গ যে বেশ ধাবণ 
কবিয়াছিলেন, তাহাই তাহার আসল নাগররূপ। কবিরা তাহার 

উপব রপান দিয়া তাহার নদীয়া-নাগররূপ কল্পনা করিয়াছেন। 

লোচনদান এই রূপবর্ণনার প্রধান কবি। তাহাব__ 
“অমৃত মিয়া কেবা নবনী তুপিল গে! তাহাতে গডিল গোরা দেহ ।' 

ইত্যাদি পদ বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত। লোচনদাস শ্রীচৈতন্তকে 
দেখেন নাই, ,তিনি নিরঙ্কুশ ভাবে তাহাব ভাববিগ্রহ রচনা 

করিয়াছিলেন। তিনি নিখিলের সমস্ত লাবণ্যকে একত্রে পুঞ্ীভূত 

রূপে দেখিয়াছেন তাহাব গোৌবনাগররূপে,_-শেষ পধ্যন্ত বলিয়াছেন 
কুলের কামিনীরা ছুই হাতকে পাখায় পরিণত করিতে চায়। 

“পুরুষ প্রকৃতিভাবে কাদিয়া আকুল গে! নারী বা কেমনে প্রাণ রাখে ?” 

লোচন দাস নাগরয্ূপের একট] সাজসজ্জার কল্পনাও কবিয়াছেন--. 

রাঙাপাড দেওয়া ধবল্লপাটের জোড় গৌবাঙ্গের পরণে। পায়ের উপব 
তাহ'ব কৌচ। ছুলিতেছে। পায়ে বাকমল ও সোনার নৃপুরে মধুর 
মধুর ধ্বনি উঠিতেছে--পিছুদিকে দীঘল দীঘল টাচর চুল, তাহাতে 
টাপাছুল দোলানো । সম্মুখেব চুল ঝুঁটি করিয়া বাধা, তাহাতে কুন্দ 

মালভীর বনমালা জড়ানো। সর্ধাঙ্গে চন্দনবিলেপ, কপালে 

শ্বেতচন্দনের ফোটা । এইরূপে-- 

'নদীয়ানাগর রসের সাগর আনন্দ সমুদ্রে ভাসে ।, 
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গোবিন্দদাসও একজন রূপের কবি । গোবিন্দদালের একটি পদ-- 

সন্ষয়া কাকালি ভাঙিয়া পড়ে । তাহে তঙ্ুনুখ বসন পরে । 

কৌচার শোভায় মদন ভূলে। যুবতীজীবন ঘুরিয়া বুলে ॥ 
এই সঙ্গে আছে-_চাঁচরকেশের লোটন, রঙ্গিনী ভূরুর ফাদ। 

বিলোল মুচকি হাসি ইত্যাদি। আর একটি পর্দে আছে--. 
কত--কামিনী কামন৷ করে। 

গুরুয়া নিতম্ব, বিলাসবসন পরশ পাবার তরে । 

আর একটি পদে-_ 

পরিয়া পাটের জোড় বাধিয়া চিকুর ওর তাহে নান! ফুলের সাজনি । 

পরিসর হিয়৷ ঘন লেপিয়াছে চন্দন দেখি জিউ করিল নিছনি ॥ 

মৃগমদচন্দন কুস্কুম চতুঃসম মাজিয়৷ কে দিল ভালে ফেশাটা। 

আছুক অন্যের কাজ মদন মুগ্ধ ভেল রহল যুবতীকুলে খোঁটা ॥| 

আর একটি পর্দে-- 

থগপতি জিনি নাসা অমিয় মধুর ভাষা তুলনা না হয় ভ্রিভুবনে। 

আকর্ণনয়নবাণ ভূরুধন্থ পন্ধান কটাক্ষ হানয়ে নারী মনে ॥ 

'মাজান্ুলঘ্বিত তূজ বিলেপিত মলয়জ অঙ্গুরী বলয়া তাছে সাজে । 

সিংহ জিনি মধ্য সরু হেমরস্ভা জিতি উরু চরণে নৃপুর বন্ধ বাজে ॥ 

গোবিন্দদাসের এইলকল পদের তুলনায় তাহার রচিত গোরাঙ্গের 
প্রেমাবিষ্ই রূপের বর্ণনাগুলিই অবশ্য চমৎকার । 

বাস্থঘোষ চিত্ত্রিত নাগর বেশ-_ 

দেখ দেখ গোর] নটরায়। 

বদন শারদশশী তাহে মন্দ মন্দ হাসি কৃলবতী হেরি মূরছায়। 
টাচর চিকুর মাথে চম্পক কলিক। তাতে যুবতীর মন মধুকব। 

শ্রুতিপন্বযুগ মূলে কনক্কুগুল ছুলে পক বিশ্ব জিনিয়া অধর । 
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কম্ধুকণে মৃদুবাণী স্থধার তরঙ্গথানি হরিরসে জগত ডূবায়। 
করিবর-কর জিনি বাহুষুগ স্থবলনি অঙ্গদ বলয়া শোভে তায়। 

বক্ষ হেমধরাধর নাভিপন্ম সরোবর মধ্য হেরি কেশবী পলায়। 

আক্ুপবপন সাজে চরণে নৃপুর বাজে বাস্থঘোষ গোরাগ্ণ গায়। 

রাঁধাবল্লভ দাসের ধামালী পদ্যের একটি অংশ-- 

রঙ্গিন পাটের জোড় ছু্দিকে সোনার নৃপুর পায়। 

ঝুছুর ঝুসুর ঝুগর বাজে ঠার ঠমকে চায়।। 

মাল্তীফ্ুলে ভ্রমর ছলে নও লোটনেব দামে। 
কুল্কামিনীর কুল মজিল গীমপোপনির ঠামে। 

দুর পদ্দে--অরুণ পাটের বসন ছলে । তক্ণী-হৃদয় রাগ উছলে। 

বাছ উঠাইয়! মোড়য়ে তন্তু । ছটায় বিজুরী ঝলকে জন্তু ॥ 

পিছলে লোৌচন চাহিলে অঙ্গে। তম্ুতে তনুতে তরঙ্গ রঙ্গে ॥ 

কেশর কুসুম সুষম দাম। ছু কহে সব ভাঙ্গিল মান ॥ 

রায়শেখরের পদে-_- 

নির্মল কাঞ্চন জিতল বরণ বসন ভূষণ শোভ]। 

সথগদ্ধি চন্দন তাহাতে লেপন মদনমোহন প্রভা ॥ 

উপ্ন পরিসার নানা মণিহার ম্করকুগ্ডল কাণে। 

মধুর হাসনি তেরছ চাহনি হানয়ে মরম বাণে। 

বিনোদ বন্ধন ছুলিছে লোটন যুথীমালতীতে বেড়া । 
নদীয়া-নগরে নাগরীগণের ধৈরজ ধরম ছাড়া ॥ 

অন্থত্র--অন্থপ্রাসের ছটাযর় পদের শ্রী যেমন উজ্জিত হইয়াছে, 
গৌরাঙ্গের রূপও তেমনি উজ্জ্বল হইয়! উঠিয়াছে। 

মদ্দির মাধুরী মধুর মৃরতি মৃদুল মোহন ছণাদ। 

মৌলি মালতী-মালে মধুকঝর মোহিত মনমথ ফাদ ॥ 
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গৌর স্বন্দর স্থঘড় শেখর শরদ শশধর হাল। 
সঙ্গে সাজক স্থজন ভাবক সতত সুখময় ভাষ ॥ 

চীন টাচর চিকুর চুদিত চাঁকু চন্দ্রিক মাল। 
চকিতে চাহিতে চপলা চমকিত চিত চোরল ভাল ॥ 

গান গুর্জরী গৌরী গান্ধার গমক গরজন তায়। 

গমন গজপতি গরবগঞ্জিত গাওয়ে শেখর রায় । 

বলরাম দাসের পদও রায় শেখরেব মত-_ 

কুস্তুমে খচিত রতনে বচিত চিকন চিকুর বন্ধা। 

মধুতে মুগধ সৌরভে লুবধ ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ। 
ললাট ফলক পটির তিলক কুটিল অলক সাজে । 

তাগুবে পণ্ডিত কুগ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড মণ্ডল রাজে। 

ও রূপ হেরিয়া সতী কুলবতী ছাডল কুলের লাজ । 

ধবম করম সরম ভরম মাথাতে পড়িল বাজ। 

ঘনশ্য।মের সাতখাক্সার পদে-_ 

চারুশ্রতি অবতংস সুন্দর গণ্ড মগ্ডল শোহয়ে। 

নাসাশুকবরচঞ্চু জিত সতী যুবতিজন মন মোহয়ে। 
জানগুলম্বিত ললিত ভূজযুগ গঞ্জি তূজগ মৃণাল রে। 

বক্ষ পবিসর পবম হ্থুগঠন কে মালতী মাল রে। 

মদ্নমদ দলি ক্দলি উরু গুরু পর্ব অতি অন্থপাম রে 

চরণতল থল কমল নখমণি নিছনি দাস ঘনশ্টাম রে ॥ 

নরহরি চক্রবর্তীর পদে--- 

নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরা্চাদ। অখিলজনার মন ধরিবার ফাদ | 

নয়নযুগল অনুবাগের আলয়। চাহনিতে ভূবন পরাণ হরি লয় ॥ 

কামের ধন্থুক মদ ভাঙ্গিবার তরে। কেব। গড়াইল ভূরু কত রঙ্গভরে ॥ 
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উাচর কেশেব ঝুটী চমকিয়! বাকে । মালতীবলিত অলি ফিরে ঝাকেঝাকে ॥ 

কে ধরে ধৈরজ হেরি স্থচাক কপাল। চন্দনের বিন্দু টন্দু গরবের কাল ॥ 

ভূবনবিজয়ী মাল! দোলায় হিয়াষ। বারেক নিরখি আখি সদাই ধিয়ায় 

কহে নরহরি কি না জানে রঙ্গ তাব। গোকুননাগব ওষে রসের পাথার ॥ 

যে পদ বা! পদাংশগুলি উৎকলন কবিণাম, সেগুলির অধিকাংশের 

বাক্যবিন্তামের পাবিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা, ছন্দোহিন্োল ৪ আলঙ্কারিক 

সৌষ্ঠব গৌবাঙের নাগর রূপসঙ্জার সহিত কিবপ ন্ুসমঞ্জস তাহা লক্ষা 

করিতে হইবে । 

গ্লীগৌবাঙ্গের এই ষে অবান্তব ভাববিগ্রহ ইহা কবিমনের গভীর 

গ্রেমানন্দের ক্ষ্টি-ইহাকে নাগরীভাবেব সাধনার ভূমিকা বলা 

যাইতে পারে । আকর্ষণের দ্বনিবারতা'-স্থষ্টির জন্তই এই বূপকল্পনা। 

প্রেমদাস, বুন্দঠরনদাদ ইত্যাদি কবিব! নাগরা ভাবের সাধক ছিলেন না-_ 

াহারাও রূপের অসামান্য তাব বর্ণনা কবিয়াছেন। শ্রগৌরাঞ্গ ভগবানের 

অবতার-_-তাহার রূপেব অপামান্যতা তাহার ভগবত্তার একট] লক্ষণ 

বলিয়া মনে কর! হইয়াছে। আর ধাহারা রাধিকার ভাবকাস্তি পরিগ্রহ 

করিয়! শ্রীকষ্চ অবতীর্ণ হইয়াছেন মনে কবেন--তাহার। ষে রূপের বন্যার 

মধ্যে কুল পাইবেন না সে বিষয়ে সন্দেহ কি? নাগরীভাবেব সাধন! 

ধাহার। করিয়াছেন তাহাবা বালক গৌরাঙ্গ, অধ্যাপক গৌরাঙ্গ ব। সন্ত্যামী 

গৌরাঙ্গের রূপে বস পাইবেন কেন? ত্াহাব করুণায় বিগলিত রুপ, 

পতিতপাবন রূপ, কীর্তনে নর্তনরত রূপ, রাধাবিবহে অগ্রকৃতিস্থ রূপের 

সহিত এ্ররূপের অসামগ্রস্ত নাই, মুগ্ডিতমস্তক দণগুধাবী রূপের সঙ্গেই 

সাম্ষন্ত হয় না। গৌরনাগরবাদের সে কেবলমাত্র মধুররসের সন্বন্ধ 
কাজেই ইহাতে গদাধরের সে গৌরাঙ্গের মধুর সন্বদ্ধটা প্রাধাম্যলাভ 

করিয়াছে । গদাধর প্ররাধার ভাবে বিভাবিত | 



প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ১৪৩ 

“গৌরগদাধরলীলা আব্রব করয়ে শিল1।৮ 
যদুনাথের পদে এই রসলীলাঁর একটি চিত্র এই-_ 
গৌর-গদাধর দুহু'তন্থ স্বন্দর অপরূপ প্রেম বিথার। 
দুছ' দুহু হরষে পরশে যব বিলসয়ে অমিয়! বরিখে অনিবার ॥ 

দেখ দেখ অনুপম ছুহুজুন লেহ। 

কো অছু ভাব প্রেষময় চতুরালি মজিয়! পাওৰ সেহ। 

করে করে নধনে যোই মাধুরী সো অব কি বুঝব হাম। 
অপরূপ রূপ হেরি তন্থু চমকাইত অখিল ভূবনে অনুপাম ॥ 

অমিঞ পুতলি কিয়ে রসময় মুরতি কিয়ে দুহু প্রেম আকার । 

হেরইতে জগজন তঙ্ছমন ভূপাওল যদু বিয়ে পাওব পার। 

নবদ্বীপের অধিকাংশ ভক্ত সখ্য কিংবা দাস্যরসে বিভাবিত। তাহাদের 

চোখে গৌরাঙ্গের নাগরালি ভাব অনেকট। এখধ্যভাবে অথবা বাখালিয়! 
ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন। কোন কোন কবির চোখে--শ্রীগৌর কোন বিশিষ্ট 

ভাবে নয়, সাধারণ ভক্তের ভাবেই প্রেমাম্পদ। যেমন নয়নানন্দের পদে--. 

গোনা মোর গুণের সাগর । প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর ॥ 

গোর! মের অকলঞ্ক শশী । হরিনামস্থধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি ॥ 

গোরা মোর হিমাব্রিশিখর | তাহ] হইতে প্রেমগঙ্গা বহে নিবস্তর ॥ 

গোর। মোর প্রেমকল্পতপ% । ধার পদচ্ছায়ে জীব স্থখে বাস করু ॥ 

গোরা মোর নবজলধর | ধরষি শীতল যাহে করে নারীনর ॥ 

গোরা মোর আনন্দের খনি । নয়নানন্দের প্রাণ ষাহার নিছনি ॥ 

নরহরি সরকার ঠাকুর, বাস্থ ঘোষ, লেচনদাস ইত্যাদি ভক্তের সখী 

বা মঞ্জরীভাবে মধুর রসের সাধনা করিতেন। তাহাদের চোখে গৌরার্জ 

বুন্দাবনের চির কিশোরের মত চির নাগর । তাহার! ষে ভাব পোষণ 
ফরিতেন--তাহাই তাহারা কব্রজগোপীগণের অহ্ুসরণে নদীয়া- 
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নাগরীদের মনোভাবে আরোপ করিয়াছেন। ভাগবত প্রেমের ছুমিবার 

আকর্ষণকে ইহারা গৌবাজের রূপের আকর্ষণে ভাষায় ব্যক্ত 
করিয়াছেন । ঘে সকল কল্পিতা নাগরীর। রূপের আকর্ষণে প্রেমাবিষ্ট 

হইয়া কুলশীল সংসারের কথা--এমন কি সতীধর্দের কথ! ভুলিয়া 

যাইতেছে তাহাদের প্রত্যেকের মধো কবি নিজেই বিরাজ করিতেছেন । 

এই পদ্ধতিতে সাধনপথেব কতটা সহায়তা হইয়াছে বলা যায় না_-তবে 

সাহিত্য স্থষ্টি যে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

গৌরপাবমাবাদের অন্থবর্তী কবিরা বিশেষতঃ নরহারি সরকার 

ঠাকুরের শিষ্যসেবক আত্মীয় অন্বন্তী কবিব। শ্রীচৈতন্যের রূপ আপন 

মনেব মাধুবী দিয়া রচনা কবিয়াছেন। তাহার এই অলৌকিক রূপ যেমন 
কল্লিত--তাহার ছুনিবার আকর্ষণও তেমনি কল্লিত। সাহিত্যের দিক 

হইতে ইহা চমত্কার । কীর্তনধর্শগ্রচার, জীব উদ্ধাব ইত্যাদির জন্য 
এই অলৌকিক ব্রপকল্পনার প্রয়োজন নাই , ভক্তগণ তাহাব দৈহিকরূপে 

মুগ্ধ হইয়া তাহার চবণে আশ্রয় লয় নাই নিশ্চয়। যেখানে শ্রীরুষই 
উপেয়--প্রীগৌবাঙ্গ উপায় সেখানেও বূপেব এই অলোৌকিকতাব 

প্রয়োজন নাই। যেখ'নে গৌবাঙ্গ নিজেই উপেয়, নিজেই উপান্ত 
এবং মধুর রসের সাধনাব পথে ভজনীয়_ _সেখানে ত্বাহার অলোকগামান্ত 

রূপের আকর্ষণশ্থষ্টির প্রয়োজন আছে। নাগবীভাব, সখীভাব, 

গোপীভাব ছাড়া! এ সাধন! সম্ভব নয়। এই ভাবেব পক্ষে রূপেব 

আকর্ণেব যেমন প্রয়োজন-_নিজেদেব গোপী বা নাগবীকল্পনারও 

তেমনি প্রয়োজন । গৌর-নাগরী ভাবেব কবিরা নদীয়ার নারীদের 

মারফতে নিদধেদের প্রেমাবিষ্টতাই প্রকাশ কবিয়াছেন। নাগরীদের 

রূপমুগ্ধ প্রেমাবেশকে গৌরাঙ্গ উৎসাহিত কবিতেছেন--এমন কথা 
বিশেষ কোন পদে নাই। তবে ষ্দি কোথাও একটু-আধটু 
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থাকে-তবে তাহা সাহিত্যস্থগ্টির প্রদ্দোজনেই আপিয়। 

পড়িয়াছে। 

গৌরাঙ্গের রূপের অলোৌকিকতা কবিকল্পনা হইতে পারে, 

অপামান্যতা কবিকল্পনা নয়। এইরূপ অসামান্য রূপের একটি তরুণ 

প্রেমিক নৃত্যগীত হাবভাঁবের দ্বার ব্রঙ্ভাবের বিস্তার করিয়া নগরময় 

ভ্রমণ করিবেন, অথচ কোন তরুণীর চিত্তে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য আসিবে না 
ভাহাও স্বাভাবিক নয়। কবিরা বলিয়াছেন-_-নারীর ত কথাই নাই, 

পুরুষের মনও মুগ্ধ হয়। এই আকর্ষণ এবং রূপের প্রভাব স্বাভাবিক 

বলিয়াই কবিরা নদীয়ানাগরীদের মাধ্যমে নিজেদের প্রেমাবেশকে 

বাণীরূপ দিয়াছেন। এইটুকুও যাহারা বুঝিবে না, তাহার নাগরীভাবের 
পদগুলি পাঠ করিবার অধিকারী নহে। প্রথমথণ্ডে নাগরীভাবের 
পদ লইয়া আলোচন1 করিয়াছি--এখানে ছুই একটি পদ তুলিয়া দিই। 

ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়। 

ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মূরুছা পায়। 
কিবা সে নাগর কি ক্ষণে দেখিস্থ ধৈরজ রহল দূরে ॥| 
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ফুরে ॥ 
হালিয়! হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়! নাচিয়া নাচিয়া যায়। 

* নয়নকটাক্ষে বিষম বিশিখে পরাণ বিধিতে চায় ॥ 

মালতীফুলের মালাটি গলায় হিয়ার মাঝারে ছুলে। 

উঠিয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর ঘুরিয়] ঘুরিয়া বুলে ॥ 
কপালে চন্দন ফোটাটির ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে। 

না জানি কি ব্যাধি মর্মে পশল না! কহি লোকের লাজে॥ 
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়। 
না জানি কি জানি হয় পরিণামে দাস গোবিন্দ কয় ॥ 
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ইহা? গৌরচত্দ্রিকার পদ হিসাবেও চলে-ইহাতে আপত্তিজনক 
কিছু নাই। কিন্তু নরহরির পদগুলিতে আপাত আপত্তিজনক কথ অনেক 

আছে। এইপদগুপ্লির ভাষা রীতিমত আধুনিক, বর্তমান যুগে প্রচপিত 
প্রবাদ প্রবচন ও লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গে পদগুলি পূর্ণ এবং পদগুলি ছন্দোবদ্ধে 
আকৃতি প্ররূৃতিতেও খুব প্রাচীন বলিয়া! মনে হয় না। পক্ষান্তরে 

সরকার ঠাকুর নাগরীভাবের প্রবর্তক,-তিনি এভাবের পদরচন। 

করিবেন না, ইহাও স্বাভাবিক নয়। যাহাই হউক যতদিন কেহ 

কুযুক্তিমূলক আপত্তি না জানাইবে, ততদিন নরহরির নামের 

পর্দগুলিকে তাহার নিজন্বই মনে কর! যাইতে পারে। 

ব্রজলীলার পদে ননদী, শাশুড়ী ইত্যাদির শাসনতাড়ন ও সতর্কতা 

যেমন রাধাকে শ্তামের সঙ্গে মিলিতে বাধ! দেয়--নরহরির পদে সেইরূপ 

বাধার কথাই নানাভাবে বলা হইয়াছে । গৌরাঙ্গদর্শনের জগ্য-_ নগর 
বধূরা বন্ুপ্রকার চাতুরীর অন্গশীলন করিতেছে, শৌরাঙ্গের প্রেমা বিষ্ট 
অবস্থার নান! হাবভাবকে তাহারা নারীচিত্ত আকধণের বিলাসচেষ্টা 

বলিয়া মনে করিতেছে--তাহার। রাধার মতই কুলশীল স্তীধন্্ 

বিসঙ্জন দিতে উদ্যতা । সবচেয়ে নাগরীদের প্রেমমুগ্ধতা প্রকাশিত 

হইয়াছে-স্বপ্লে গৌরাঙ্গমিলনের রসোদগারে । অনেকগুলি পদে স্বপ্রে 
গৌরাঙ্গসঙ্গ-সম্ভোগের চিত্র অষ্কিত হইয়াছে। কবিত্বের দিক হইঞভ 
নরহরির পদগ্ুলি চমত্কার । নরহরি-প্রমুখ কবিরা নদীয়ানাগরীদের 
চাঞ্চল্যের চিত্রাঙ্কনের দ্বারা রীতিমত রসহ্ট্ি করিয়াছেন । যেমন-_ 

এ কাঠকঠিন হিয়া পার্থক হোয়ৰ কবে ও নাগরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া। 
এ কুচকমল মঝু সার্থক হোয়ব কবে ও ভ্রমরে মকরন্দ দিয়া ॥ 

এ গগ্যুগল মধু সার্থক হোয়ব কবে ও মুখের চুম্বন লভিয়া। 
দেবকীনন্দন শির সার্থক হোয়ব কবে নাথের চরণে লুটাইয়া ॥ 
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ভণিতাই সমস্তটুকুর বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া চিত্তকে লইয়! 
যাইতেছে ভক্তির ব্বর্গের দিকে । বাস্থু বলিয়াছেন-_- 

হিয়ায় প্রেমের শর তচ্গ কল জ্বরজর প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি। 

স্থরধুনী তীরে যাঁডা ভাসাইব কুলক্রিয়া ভজিব সে গোরা গুণমণি ॥ 
পুরুবে শুনিন্থু যত সেই সব অভিমত এবে যেন কালতম্থ গোরা । 

বাস্থদেব ঘোষের বাণী রসিকনাগর জানি নইলে কি গোপীমনচোরা ॥ 
এখানে নাগরীর! গোরাঁকে শ্রীকঞ্ণের অবতার বলিয়াই ষেন গৌরাঙ্গ 

ভজিতে ব্যাকুল । আবার ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন-- 

লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ লও মোর জীবনযৌবন। 
দেও মোরে গোবানিধি যাহে চাহি নিরবধি সেই মোর সবরস ধন ॥ 

ইহা বান্থ ঘোষেরই আকিঞ্চন ন।গরীদের মারফতে। 

যছুনন্দন নারীজনস্থলভ হৃদয়বতার অস্তরালে এক নাগরীর 
অঙ্গরাগের চমত্কার আভাপ দিয়াছেন; বধৃ-শাশুড়ী কিংব। 
জননীকে বলিতেছে-_ 

গৌরাঙ্গচরিত আজু কি দেখলু মাই। 
রাধারাধা বলি কাদে ধরিয়া গদাই ॥ 

ধরিতে ন! পারে হিয়া! ধরণী লোটায়। 

ধূল! লাগিয়াছে কত ও মা হেম গায় ॥ 

সে মুখ চাহিতে হিয়া কি নাজানি করে। 
কত স্ুুরধুনী ধার! আখি বাহি পড়ে ॥ 

£ম মৈহগ কেন গেছ সে পথ বাহিয়া। 

ধৈরজ ন1 ধরে চিত্তে ফাটি যায় হিয়া ॥ 

দেখি দাস গদাধর লহুলহু হাশে। 

এ হছুনন্দন কহে ওই রদে ভানে ॥ 
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গ্রীষ্মের রৌদ্রে কানাইকে গোঠে গোচারণে যাইতে দেখিয়া রাধার 
মনে যে মমতাময় করুণার ভাবের কথা দীনচণ্ডীদাসপ্রমুখ কবির! 

বলিয়াছেন ইহা সেই অন্থরাগের কথা। 
লক্ষ্য করিতে হইবে--নাগরীভাবের বহুপদেই গোয়ার সঙ্গে গদাধর 

আছেন। গদাধরের প্রতি গৌরাঙের মধুররসন্সিঞ্ধ ভাব তরুণী-চিত্তে 
চাঞ্চল্য বাড়াইবে-_-ইহাই উদ্দেশ্ত । মুরারিগ্ুপ্ের একটি পদ-- 

সথি হে-_কেন গোর! নিঠুরাই মোহে । 
জগতে করিল দয়া দিয়া যেই পদছায়! বঞ্চল এ অভাগীরে কাছে । 

গৌরপ্রেমে সপি প্রাণ জিউ করে আনচান স্থির হৈয়। রৈতে নারি ঘরে । 

আগে ফল জানিতাম পীরিতি না করিতাম যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে। 
আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে এমন পীরিতে কিবা সখ । 

চাতক সলিল,চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে যায় ফাটি যায় কি নাবুক। 

মুরারি গুপুতে কয় পীরিতি সহজ নয় বিশেষে গৌরাঙ্গ প্রেমের জালা । 
কুলমান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর তবে সে পাইবা শচীবালা। 

গোরার বদলে কানাই বসাইপেই ইহা রাধার আক্ষেপ অন্থুরাগের পদ। 
যদি বাচ্যার্থই ধরা যায়, তাহা হইলে নাগরীর আক্ষেপ এই-- 

“আমি ঝুরি যার তরে চায়নাক সেত ফিরে । অর্থাৎ গোরার পক্ষ হইতে 

আমার এই অন্গরাগের কোন সাড়াই নাই। 

নাগরীভাবের পদে অন্ুরাগটা এইরূপ একতরফাই । 

লক্ষমীকাস্ত দাসের-_ 

কি খেনে দেখি গোর! নবীনকামের কৌোড়া সেই হৈতে টৈতে নারি ঘরে। 

কতব করিব ছল কত ন! ভরিব জল কত যাব স্থুরধুনীতীরে। 

বিধি, তো! বিন বুঝিতে কেহ নাই। 
মত গুরু গরবিত গঞ্জন বচন কত ফুকারি কাদিতে নাই ঠাই। 
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করুণ-নয়নের কোনে চাঞ্াছিল আমাপানে পরাণে বড়শি দিয়া টানে। 

কুলের ধরম মোত্ষ ছারখারে ধাউক গো কি জানি কি হবে পরিণামে । 

আপনা আপনি খাইম্থ ঘরের বাহির হইছ্ শুনি খোলকরতাল-নাঁদ। 

লক্ষ্ীকাস্ত দাসে কয় মরমে যার লাগয় কি করিবে কুলপরিবাদ ॥ 

খোলকরতালের নাদে অনেকেরই কুলধর্ম ভূবিয়! ভাসিয়৷ গিয়াছিল-_ 
সেই কথা ইত নাগবীর মারফতে বল! হইয়াছে। 

" জগদানন্দেরও এই ভাবের কয়েকটি পদ আছে। তিনি আলঙ্কারিক 

পারিপাট্য লইয়াই ব্যন্ত--নাগরীভাবের ভাবুক হইয়াও তিনি বিশেষ 

কিছু বলিতে পারেন নাই। তাহার এই ছুই চরণ স্থন্দর-_ | 

স্থমূরণে যাক শিথিল নীবিবন্ধন হোয়ত গুরুজন মাঝ । ' 

দরশনে তাক ধিরজ ধরু কো ধনী পড়ু কুলবতীকুলে বাজ। 

নাগবীভাবের পদগুলির . মধ্যে মুরারি গুপ্ের-'সথি হে 

ফিরিয়া আপন ঘরে. যাও, জ্ঞানদাসের-_'সই, দেখিয়া গোৌরাঙগ- 
টাদে। হইস্থ পাগলী আকুলী ব্যাকুলী পড়িস্ছ পীরিতি-ফাদে' 
এবং লোচনের অনেকগুলি পদ কবিত্বমধূর । নাগরীভাবের প্রবর্তক 
নরহরি দান-কিস্তু ইহার আসল কবি লোচনদাস। লোচনদাস 

নরহরির কাছে প্রেরণা লাভ করিয়। সমস্ত জীবন নাগরীভাবের সাধন! 

করিয়াছিলেন। এই. নদীয়া-নাগরী যে তিনি নিজে ভিন্ন অন্য 
কেহই নহেন তাহা--তাহার পদের ভণিতাতেই অভিব্যন্ত-- 

নাগরী লোচননর মন তাইতে গেল ভেসে। 

লোচন বাঙ্গালীগুহের নাগরীদের ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন-_ 

তাহাদের ঘরকক্নার। কথা' দিয়াই তাহাদের স্খছুঃধর' গ্মাভাস 

দিয়াছেন। তাহার অলঙ্করণও অনাড়ন্বর ও ঘরাঁও, তিনি, যত দুর সম্ভব 

রচনায় ব্রজলীলার পদাবলীর অনুসরণ করেন নাই। 
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গৌরসাহিত্যের 01255108] আবেষ্টনীতে তিনিই একমাত্র 
[২01381)01০. তাহার নাগরীপদের জন্য গ্রন্থে প্রচলিত ছন্দও গ্রহণ 

করেন নাই__তিনি লোকমুখে প্রচলিত ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন-_- 
এই ছন্দকে 'ধামালী ছন্দ' বলে। সেকালে ধামালী (ঢামালী) গান এই 

ছন্দেই রচিত হইত। লোচন ঠচতন্তমঙ্গলেও যতদূর সম্ভব নাগরী ভাব 

অন্ুস্যাত করিয়াছেন। নাগরীভাব লইয়া প্লোচন একটু বাড়াবাড়িও 

করিয়াছেন । কিন্তু সত্যসত্যই যে তিনি নদীয়াবাসিনীদের কথা 

বলিতেছেন ন। তাহা ঠাহার পদের ভণিতায় এবং ঠারে ঠোরে অনেক 

কথা বলার জন্য বুঝ! যায়। 
লোচনের নাগরীভাবের পদের মধ্যে এই গুলি বিখ্যাত-_ 

১। আর শুনেছ আলো সই গোরা ভাবেব কথা । 

২। উধাকালে সখী মিলে জল ভরিতে যাই 

৩। এক নাগরী বলে দিদি নাইতে যখন ধাই। 

৪। হেইলো হেইলে! গোরা কেনে না যায় পাশরা। 

৫| এহেন সুন্দর গোরা কোথ। বা! আছিল গেো। 

শ্রীচৈতগ্তের ভক্তিজীবনের স্বত্রপাত হয়-_-'হা কুঞ্চ কোথা কৃষ্ণ” বলিয়! 

অবসানও হয় "হা কুষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলিয়!। কিন্তু ছুই ভাবের মধ্যে 

প্রভেদ আছে। গয়া হইতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ফিরার পর 

নিমাই খন “হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, বাপ কৃষ্ণ” বলিয়। আর্তনাদ 
করিয়াছেন-তখন ভিনি পরম ভক্ত। আর যখন পুরীধামে 

দিব্যোন্জাদে 'কৃষ্ণ কষ করিয়া পাগল 'হইতৈন--তখন ভিনি 'রাধা- 

ভাবে বিভাবিষ্উ। এই ছুই ভাবের সঙ্গে গৌর়নাগবিয়া ভাবের সম্বন্ধ 

নাই 1 ননগ্ীর্প মহাপ্রকাশের পর' তিনি যে "রাধা রাধা” বলিয়া 

ব্যাকুল হইতেন, গদাধ্তরর মধ্যে রাধার অন্থকল্লিতা লাভ করিম 
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মাঝে মাঝে আশ্বস্ত হইতেন--ইহার সঙ্গেই গৌরনাগরিয়া ভাবের 
সম্পর্ক। 

এই গৌরনাগর যখন মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইলেন-_-তখনই 
তাহার মাথুর যাত্রা। গৌরনাগুরে ধাহার্দের মন মজিয়াছিল, বাহার 

তাহাতেই সর্বস্ব সপিয়াছিলেন--তীহাদের হায় হায় করা ছাড়া আর 
উপায় থাকিল না। গৌরনাগরিয়াদের কাছে ইহা শেল হইয়া রহিল। 
তাহাদের আর্তনাদ বহু পদে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে । সন্ন্যাসী চৈতন্যের 

মা-ও ছিল না, স্ত্রীও ছিল না, নবন্বীপও ছিল না, স্ুরধুনীও ছিল না। 

গৌরনাগরের সবই ছিল। বিশেষতঃ বিষুপ্রিয়াকে বাদ দিলে 
গৌরনাগর অসম্পূর্ণ। ভক্ত কবিদের আক্ষেপ শচীমাতার পক্ষ হইতে, 
বিষুণপ্রিয়ার পক্ষ হইতে আর নদীয়াবানীর পক্ষ হইতে অতি করুণ 
রূপ ধরিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সন্্যাসের চিত্র বড়ই করুণ নদীয়ার 

সকল ভক্তদের পক্ষে, কিন্তু গৌর-নাগরিয়াদের পক্ষে হৃদয়বিদারক । 
ইহার আকম্মিকতা শ্রীরুষ্ণের মথুরাযাত্রার আকম্মিকতার মতই । এই 
সন্্যাসদৃশ্যের প্রধান গৌর-নাগরিয়া কবি বাহ ঘোষ। বাস্থ 
বলেন-- 
কিকব দুখের কথ! কহিতে.মরমে ব্যথা না দেখি বিদরে মোর হিয়া । 

দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণী বাস্থ ঘোষ পড়ে মৃরছিয়া । 
বাস্থ বিষ্ুপ্রিয়ার পক্ষ হইতে বছুপদ্দে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। 

বৃন্দাবন দাস ও প্রেমদাসেরও গৌরবিরহের পদ অনেক আছে । 
বাস্ছঘোষের নিয়লিখিত পিদটি নদীয়ানাগরিয়া ভাবের সম্পূর্ণ 

উপযোগী । ইহা নদীয়া নাগরীদের পক্ষ হইতে বিলাপ-- 

হবি হরি কিনা তৈল নদীয়ানগরে। 
কেশবভারতী আনি কুলিশ পাড়িল গে! রলবতী পরাণের ঘরে। 
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প্রিয় সহচরীগণে ষে সাধ করিল মনে সে সব শ্বপনসম ভেল। 

গিরিপুরী-ভারতী আসিয়া করিয়া যতি আ্বাচলের রতন কাড়ি নেল। 
নবীন বয়ন বেশ কিবা সে ঠাচর কেশ মুখে হাসি আছয়ে মিশিয়া। 
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি কেমনে বঞ্চিবে বিষুদপ্রিয়। 
হরধুনীতীরে তরু কদদ্ব থণ্ডেতে বরু প্রাণ কাদে কেতকী হেবিয়া। 
নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা হইল বাঙ্জদেব মরয়ে ঝুরিয়ী। 

নাগরীদের পক্ষ হইতে বিলাপের পদ ২।১টির বেশি পাওয়া যায় না? 

এবং এই পদ যতটা করুণ হইবার কথ! ততটা করুণও নয়। শচীমাতার' 

বিলাপের প্রধান কবি প্রেমদাস | বল্পভ দাসের একটি পদে শচীমাতাব 

স্বপ্নের কথা আছে। শচীমাতা নিমাইকে স্বপ্ন দেখিয়াছেন--স্বপ্লের 

কথ। তাহার সখী শ্রবাসগৃহিণী মালিনীর কাছে বলিতেছেন ।-_ 

নাই সে চীাষ্ঠর কেশ অস্থিচন্ম অবশেষ বহির্বাসে কৌপীন পিদ্ধনে। 

ধূলায় সে অঙ্গ ভর] যেমন পাগল পার! প্রেমধার] বহে ছুনয়নে। 

শচীমাতা বলিতেছেন-_জলস্ত অঙ্জারের মত ফৌবন সর্বাঙগে লইয়! 

বিষুণপ্রিয়৷ যে আমার গলায় রহিয়া গেল,--তাহাকে লইয়া আমি কি করি? 

ত্রজনাগরীদের মধ্যে যেমন রাঁধা, নদীয়ানাগরীদের মধ্যে তেমনি 
বিষুপ্রিয়া। নদীয়!-নাগরিয়া ভাবের কবিরা বিষুপ্রিয়ার কণ্ঠে 
এইভাবে আর্তনাদ করিয়াছেন-- 

হায়রে দারুণ বিধি নিদয় নিতু," 
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর । 

আর কে সহিবে আমাধ় যৌবনের ভার। 

বিরহ অনলে পুড়ি হ'ব ছারখার । বোহু-ঘাষ) 

এ নব মৌবনকালে মুড়াইল! ঠাচর চুলে কি জানি সাথিলা কোন সিধি | 
কি জানি পরাণ ষে পণ্ুবৎ পণ্ডিত সে গৌরাঙ্গ সন্গ্যাসে দিলা বিধি। 
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অক্রুর আছিল ভাল রাজবোলে লৈয়! গেল থুইল্যা লৈয় মথুরা' নগরী । 
নিতি লোক আসে যায় তাহার সংবাদ পায় ভারতী কৈল দেশাস্তরী | 

(বাস্দেবানন্দ) 
বারা বারমাস্যার পদগুলি চমৎকার । পদগুলি গৌরনাগরিয়া 
ভাবেরই অনুগামী । লোচনদাসের দুইটি বারমা্যাই সব চেয়ে 
বাস্তব-ধশ্মোপেত। 

লোচনদাস সন্বদ্ধে আলোচনায় কতকগুলি চরণ উতৎ্কলন করিয়াছি 

শচীননন দাসের বারমাস্ত। ব্রজবুলিতে রচিত। ইহাতে গৌরনাগরের 

বূপই ফুটিয়াছে__ 
যে! পদতল থল-কমল স্থকোমল কঠিন কুচে নাহি ধরিয়ে । 

সো! পদ মেদিনী তপত কুশবনে ফিরিয়ে সহিতে কি পারিয়ে ॥ 

কি বাসে টাচর চিকুর শ্যাময চূর্ণকুস্তল শোভিত! । 

ভালে চন্দন তাহে 'মবগমদবিন্দু রতিপতি মোহিত || 

এ হেন স্রখদিন গেল ছুরদ্দিন ভেল বিহি অব বাম রে। 

থাকুক দরখন অঙ্গ পরশন শুনিতে ছুলহ লে নাম রে ॥। 

এ নব যুবতী পরাঁণে বধিয়া সন্গ্যাসে কি ফল পাওব রে 
কানে কুগুল পরি যোগিনী হই পিয়া! পাশ হাম যাওব রে ॥। 

বিষুপ্রিয়ার চিত্ত কিছুতেই সন্ন্যাসে সায় দেয় নাই। ঘরের নবযুবতীকে 
বধ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ইহা কখনও ধর্ম নয়। লোচনের বিষুপ্রিঘা 

বলিয়াছেন--“সংকীর্ভন "অধিক সন্যাসধশ্ম নয়।” সংকীর্তনের চেয়ে 

যে বড় ধশ্ম নাই--তাহাত' গৌরনাগরই একদিন বলিয়াছিলেন। ধিনি 

প্রেমের সাধক, 'ঞ্মের প্রচারক, তাহার প্রেমময় ্ূপ-বেশ ত্যাগ করিয়া, 

যাহার! প্রিয়জন তাহাদের বঞ্জন করিয়া, তিনি কো্দি ধর্মের আচরণে 

গেলেন? বিষুঃপ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষুপ্রিয়ার ভাবের ভাবুক ভক্তগণও 
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এই কথাই বলিগাছেন। তৃবনদাসের ত্রজবুলিতে রচিত বারমাস্যাও 

চমৎকার--শেষ স্তবক উদ্ধরণ করি-__. 

আল পৌষ মাহ অতি দাকণ তাহে ঘন শিশির নিপাত। 
থরহরি কম্প কলেবর পুন পুন বিরহিণী পর-উতপাত। 

সজনি অখহি হেরব গোরামুখ । 

গণি গণি মাহ বরষ অব পূরল ইথে পুন বিদরয়ে বুক। 

তোমারে কহিয়ে পুন মরমক বেদন চিত মাহ! কর বিশোয়াস। 

গৌর-বিরহজরে ভ্রিদোষ হইয়! জারে তাহে কি ওউষধ অবকাশ । 

এত শুনি কাহিনী নিজ সব সঙ্গিনী রোই সবজন ঘেরি ॥ 
দাস ভূবন ভণে ধৈরজ করহ মনে গৌরাঙ্গ আপিবে পুন বেরি ! 

বিষুপ্রিয়া কি সেই আশায় আশায় জীবন ধারণ করেন নাই ? 
আশ্গাবন্ধঃ কুস্থমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং। 

সগ্ভঃপাতি প্রণয়িহদয়ং বিপ্রযোগে কুণদ্ধি॥ 

গৌরনাগরিয়া ভক্তগণও সেই সঙ্গে আশা করিয়াছিলেন__-তিনি 
একদ্রিন ফ্রিবেন। এই ভক্তগণের প্রতিনিধি বাস্তু ঘোষ ভাবের 

পথে তাহাকে ফিরাইয়াছেন এবং প্রভুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন- 
হায় কি করিলাম কাজ সন্ন্যাসে পড়ুক বাজ মোর বড় স্বদয় পাষাণ। 

নাহি যাব নীলাচলে থাকিব ভকত মেলে ইহা বলি হরল গেয়ান। 

এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য কবি যেমন--নবহরিদাস, লোচন, ছুঃখী কৃষ্ণদাস, 

চৈতন্তদাস-_-ইহারাও ভাবসম্মেলনের পদরচনা-করিয়া ক্ষোভ 
মিটাইয়।ছেন। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠপদ জগদানন্দের, বিষুপ্রিয়ার পুনমিলন- 
কল্পনার মাধুর্য ইহাতে. ওতপ্রোত। জগদানন্দ-প্লুসঙ্গে এইপদের 

আলোচন। করা হইয়াছে। 



শ্ত্রীচৈতন্য-চরিতামৃত 
কবিরাজ গোম্বামী বলিয়াছেন--শ্রীরুষ্ের বেণুনাদামৃত, বচনাম্ৃত 

ও ভূষণশিঞ্জনামৃত এই তিন অমৃতে 'হরে কাণ হরে মন হরে প্রাণ |, 

যছুনন্দন দাস, কবিকাজ গোস্বামী জন্বন্ধে বলিয়াছেন--“তিন অমৃতে 

ভাপাইল। এ তিন ভূবন।' কবিরাজের তিন অমৃতও কাণ, মন ও 

প্রাণ হরণ করে। এই তিন অমৃত--গোবিন্দলীলামুত, শ্রীরষ্ণকর্ণামৃতের 

টাক] ও ব্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 

শ্রচৈতণ্থচরিতামত গীতার মতই বাংলার ধর্মশান্ত্ব। শ্রীচৈতন্য 

ধাংলার শ্রকঞ্$জ। বাংলাভাষায় এরূপ ধর্গ্রন্থ আর নাই। এই গ্রন্থ 

একাধারে কাব্য, ইতিহাস, ধশ্মগ্রস্থ, তত্ববিগ্ার পুস্তক। এই গ্রন্থের 
ভাষা গগ্ভাত্বক; ভাষায় পাবিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা বা বিশুদ্ধি নাই, 

ব্যাকরণের নিয়ম বহুস্থলে লঙ্ঘিত হইয়াছে । এছেবাত মং কহ, বোলানো, 

পুছ1 ইত্যাদি হিন্দী শব্েরও প্রয়োগ আছে মাঝে মাঝে, ছন্দের 

দৌষ সর্ধাঙ্গে, মিলগুলি ্ুষ্ঠু নয়, কতক অংশে অকিঞ্চিংকর বিষয়ের 

বর্ণনা, কতক অংশ জটিল হ্থত্রাকারে নিধদ্ধ। তবু ইহা চমৎকার 

কাব্য। এই কাব্যের উপজীব্য মহত্বম বস্ত, এই কাব্যের নায়ক স্বয়ং 

পুরুযোত্তম, ভক্তহ্বদয়-বিগলিত রসধার1 ইহার সর্ধাঙে প্রবাহিত, 

বর্ণনার যথাযথ ইহাকে -চিত্রমালায় অলঙ্কৃত করিয়াছে, শ্লোকগুলির 

ব্যাখানক্ছলে কবি যে পদগুলি রচন! করিয়াছেন, সে গুলি ভাবৈশ্বর্ষো 

উচ্জিতষ্র| লাভ করিয়াছে, গ্সোকগুলিকে বৃন্তস্বরূপ অবলম্বন করিয় 

পদগুলি আপনার রসসৌন্দর্য্য কুন্থমিত হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে শাঝে 
যে উপমাগুলি -বাঁবহৃত হইয়াছে--লেগুলি মৌলিক। অনেক স্থলে 
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অকিকিৎকর বিষয় লইগ্া দীর্ঘ বর্ণনা ইহাতে আছে। কিন্তু সেগুলি 
এই তত্বঘন গ্রন্থটিকে সজীবতা ও বান্তব পারিপার্থিকতা দান করিয়াছে- 
ভাবজগতের সহিত বাস্তব জগতের সংযোগ রক্ষা করিযাছে। 

একটা অপূর্বব ক্ধ্যাত্মিক রসাবেগ কাব্যথানিকে লোকোত্বরতা 
দান করিয়াছে । করির ব্যকিগত দৈন্ত, আকিঞ্চন স্থুলে স্থলে গীতি- 

কবিতার মাধুর্য স্ষ্টি করিয়াছে । বহু কবিত্বময় রসগর্ভ শ্সোক স্বর্ণময় 
কাব্যদেহকে, রত্বথচিত করিয়াছে । লেখকের অপরিসীম নিফাম ভক্তি 

গৌরচরিতের পরমান্্কে কপুরের মত স্থবাসিত করিয়াছে। 
গণ্ডিত জগদানন্দের মান অভিমানের পালা, শ্রীধরের রসকলহ ও 

রঙ্গপরিহাস, শুক্লান্বরের ঝুলি হইতে ভিক্ষান্্রভক্ষণ, অদ্বৈত-নিত্যানন্দের 

লীলাকলহ, দামৌদরের বাগ্ণ্ড ইত্যাদি কাব্যেরই অপূর্বব উপাদান 
হইয়া উঠিয়াছে। 

কাব্যের বনুস্থলে তালিকা আছে--বহু ব্যজি, স্থান, দ্রব্যের 

নামমালাকে কবি ছন্দোবদ্ধ করিতে পাবিয়াছেন। 

চরিতাম্বত প্রধানতঃ পয়ারেই রচিত। যে পদগুলি শ্সোকের 

রস-ব্যাখ্যান, সেই পদগুলি দীর্ঘ ব্রিপদী ছন্দে রচিত। এই দীর্ঘ 

ত্রিপদী ছন্দের মান্রা অক্ষরগণনার ছারা স্বত্ব নি্পন্ন নয়। অনেক 

স্থলে পদাংশ-মাত্রা-গণনার দ্বার! নিষ্পন্ন। 

নানা শাস্ত্র হইতে গ্লোকগুলি আহরণ করিয়া-_নানা গ্রন্থ হইতে 
বিষয়বস্ত আহরণ করিয় ভক্তকবি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মধুস্থদন 

বলিয়াছিলেন “রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যানে; 
আনন্দে করিবে পান স্কধ! নিরবধি । 

এই কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ সন্বদ্ধেও বলা যায়। 

গ্রন্থে শ্লোকের গ্রাচ্র্য উপলদ্ধি করিয়! কবি বলিয়াছেন-- 
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যদি কেহ হেন কন গ্রন্থ হৈল গ্লোকময় ইতরজন নারিবে বুঝিতে । 
প্রন্থুর যে আচরণ সেই করি বর্ণন সর্ব চিত্ত নারি আরাধিতে ॥ 

সেকালে গগ্চ লেখার প্রথা ছিল না । কবিরাজ গোশ্বামীর পদ্যের 

মধ্যেই সেকালের গগ্ভও বিরাজ করিতেছে-_ 

“নেই ভাগের ইহা সুত্রমাত্র পিখিব। ইহা যে বিশেষ কিছু তাহা 
বিস্তারিব।” এই ধরনের পদ্যত রীতিমত গগ্যই । 

যছুনন্দন, গোবিন্দদদাস ইত্যাদি বৈষ্ণবপদকর্তারা রূপগোত্বামীর বন 

শ্লোককে অপূর্ব পর্দে পরিণত করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী 

অন্তের শ্লোককে কি ভাবে চমৎকার পদে পরিথত করিতেন-- 

তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিই। প্লোকটি এই-_ 

শ্রীকষ্করূপাদিনিষেবণং বিনা ব্যর্থানি মেহহান্যখিলেজ্িয়াণ্যলম্ । 
পাষাণশুফেন্ধনভারকাণ্যহে। বিভমি বা তানি কথং হতভ্রপঃ ॥ 

কবিরাজের রলব্যাখ্যান--. 

বংশীগানাম্বৃত-ধাম লাবণ্যাম্বত জন্মস্থান 

যেন] দেখে সে চাদ বদন। 

সেনয়নে কিবা কাজ পড়ুক তার মাথে বাজ 

সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ 

সখিহে | শুন মোর হতবিধিবল, 

মোর বপু চিত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ 
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল ॥ 

কৃষ্ণের মধুর বাণী অম্বতের তরঙ্গি গী 
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 

কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ 

তার জন্ম হেল অকারণে। 
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কষেেের অধরামৃত কষ্ণগুণ-চরিত 

হুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন। 

তার স্বাদ ষে না! জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে 

সে রসন৷ ভেক-জিহবাসম ॥ 

মগমদনীলোদ্পল মিলনে যে পরিমল 

যেই হরে তার গর্বমান। 

হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ 

সে নাসিক] ভন্তার সমান ॥ 

ককর-পদতল কোটি চন্দ্র হ্ুশীতল 

তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি। 

তার স্পর্শ নাহি যার সে হউক ছারখার 

« সেই বপু লৌহবপু গণি ॥ 
করি কত বিলপন প্রভু শচীনন্দন 

উাড়িয়! হৃদয়ের শোক । 

দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে হৃদয়ের অবসাদে 

পুনরপি পডে এক ক্সোক ॥ 
প্রীচৈতন্যের মুখে এইরূপ ক্লোক বসাইয়া কবি ব্যাখ্যানচ্ছলে বহু 

অপূর্ব রসঘন পদ রচন! করিয়াছেন । কেবল এই পদগুলিই চরিতাম্ৃতের 
কবিত্ব-বৈভব-স্থ্টির পক্ষে যথেষ্ট। 

বল৷ বাহুল্য, এই পদ শ্লোকের অন্বাদ-ত নহেই--ক্পোক হইতে 
কেবল ক্ষীণ ভাবস্ত্রটি ছাড়! কবি কিছুই পান নাই। ইহাকে পদের 
শিরোনামামাত্রই বলা চলে। চরিতাম্বতের সব পদগুলিই এই 

ভাবে রচিত। এই পদগুলির জন্যই চরিতাম্বতকার পদ্বর্তী গোবিনদদাস 

জ্ঞানদাসের সমকক্ষ-এমন কি স্থলে স্থলে রসথনতায় তাহাদেরও 
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ছাড়াইয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর শ্রীমখে যে শ্লোকগুলি বলানো 
ইইয়াছে, বল! বাহুল্য সেগুলি তীাভার উচ্চারিত নয়--কাধ্যের 

প্রয়োজনেই তাহার শ্রীমখে বসানো হইয়াছে। কবি কৃষ্কপ্রেমের 
হ্বরূপ বর্ণন| করিয়াছেন যে শ্লোকের অন্ুবপ্তিতায়, পে ঙ্পোক মহাপ্রত্র 

শ্রীমুখেই উদ্দীরিত। সেই স্বরূপটি এই-- 

'কুষ্ণপ্রেম স্কুনিশ্মল যেন শুদ্ধ গঙ্জাজল সেই প্রেম অমৃতের সিদ্ধু | 
নিন্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে শুভ্র বস্ত্রে যছে মসীবিন্দু ॥ 
সে প্রেমার আর্মীদন তপ্ত ইক্ষু চরবণ মুখ জলে না যায় ত্যজন। 

সেই গ্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে বিষাম্ৃতে একত্্মিলন ॥ 

এই শ্রেণীর গ্লোক সম্বদ্ধে কবি বলিয়াছেন-_ 

“ঘঘিতে ঘষিতে যৈছে মূলয়জসার । 

গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্সোকের বিচার ।” 

ইতিহাসহিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য ঠতন্যভাগবতের চেয়ে বেশি। 

চৈতন্ভাগবতে শুধু গৌরাজের নদীয়ালীলার কথা বিস্তৃত ভাবে বণিত 
হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী ঠৈতন্ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
নিত্যানন্দ লীলাবর্ণনে হৈল আবেশ । ঠচতন্তযের শেষলীল| রৈল অবশেষ ।' 
কেবল তাহাই নয়__বহির্বঙ্গের লীলার কথা ঠচতত্ভাগবতে সামান্তাই 

আছে। চরিতাম্বতে নবন্বীপলীলার কথা স্থত্রাকারে হইলেও সবটাই 
আছে। সে লীলার কথা চরিতামৃতের ভূমিকার মত। ইতিহাসের পক্ষে 

ইহাই যথেষ্ট । ইহাতে দক্ষিণাপথ, প্রয়াগ, কাশী, বুন্দাবন ও পুরীধামের 

লীলার কথা বিস্ৃতভাবেই আছে। চরিতাম্বতকে চৈতন্তভাগতের 

অন্ুপূরকমান্্র বলা চলে না। ইহাকে সম্পূর্ণাঙ্জ চৈতন্তচরিতই 
বলিতে হয়। ইহাতে রূপ, সনাতন, বামানন্দ, শিবানন্দ, গ্রতাপরুত্র, 

প্রকাশানন্দ, সার্বভৌম, শ্বরূপ দামোদর, হরিদাল, রঘুনাথ ইতাদি 
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অস্তরঙ্গ ভক্তদেব কথা বিস্তৃত ভাবেই বলা হইয়াছে। এই ভক্তদের 

সঙ্গ-প্রসজগেই প্রকৃত চৈতন্যলীল! স্থপরিস্ফুট । ৃ 
চরিতামূত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিব ইতিহাস নয়, ইহা কাবোর 

গর্তকোষে নিবদ্ধ ইতিহান। কাজেই ভক্তি বসাত্মক কাব্যের অস্তরে 

যতটা ইতিহাস যুক্তিসহ, ততটাই গ্রহণ করিতে হইবে। সংঙ্ষেপে 
সে ইতিহাস এই-_কাটোয়ায় সন্গ্যাসগ্রহণের পর বাঢ়দেশ জ্রম্ণ 

করিয়া মহাপ্রভু অদ্ধৈতেব গৃহে কষেক দিন উৎসব করেন। তারপর 

তিনি নৌকাপথে পুবীতে আসেন। এখানে প্রসিদ্ধ বৈদাস্তিক পণ্ডিত 
সার্বভৌমকে বিচারে পরাস্ত কবিয়া তিনি পুরীধামে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করেন। তারপর তিনি দক্ষিণাঁপথ পরিক্রমায় বাহির হ'ন। গোদাবরী 

তীরে বায় রায়ানন্দের সঞ্গে সাধ্যসাধনতত্ব লইযা আলোচনা করেন। 

দক্ষিণাঁপথে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ এবং আলোচনা 
হয়। দক্ষিণাপথভ্রমণেব পর ফিরিয়া! আসিলে পুরীব রাজ প্রতাপরুদ্রদেৰ 
মহাপ্রভৃব চরণ দর্শন করিতে চান। মহাগ্রত কিছুতেই বিষয়ীর 
মুখদর্শন করিতে চান না_শেষে ভক্কেরা কৌশলে তাহার সঙ্গে মিলিত 

করান! গৌডেব ভক্তগণ দল বীধিয়া হাটাপথে শিবানন? সেনের 

অভিভাঁবকতায় প্রতিবৎসর প্রভুব চরণ দর্শন করিতে আসিতেন। তাহাব! 
তিন চাবিমাস পুবীতে প্রভুর কাছে থাকিতেন। পুরীর রাজা 

তাহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা কবিতেন। 

গোৌড়ের ভক্তগণকে পাইয়া মহাপ্রভূ খুবই আনন্দ পাইতেন এবং 
তাহাদের সঙ্গে নবহীপের মত সংকীর্তনে মত্ত হইতেন। তাহাদের 

বিদায়কালে প্রেমীবতার শিশুর মত রোদন করিতেন। 

শ্রীচৈতন্তদেব পুরীতে কাশমিশ্রের গৃহে থাকিতেন। সাধারণতঃ 

তিনি জগন্নাথের প্রসাদই খাইতেন--তবে ভক্তগণ মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ 
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করিষা তাঁহাকে বহ্ব্যঞ্ন ও পিষ্টক-পরমান্নাদির স্বারা পরিতোষ পূর্ধবক 

ভোজন করাইতেন। 

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেস্তে গড়ে প্রত্যাগমন করিলেন । তিনি 

এই সময় বামকেলি হইয়া কানাইএর নাটশালা পধ্যস্ত গমন করেন। 

রামকেলিতে রূপসনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাহাদের চিত্তে 

বৈরাগোব বীন্্র উপ্ভ হয়। এ যাত্রায় বুন্দাবন যাওয়া হইল না--তিনি 

কয়েক দিন গৌড়ের ভক্তদের গৃহে উৎসব করিয়া পুরীধামে ফিরিয়া 

আসেন। তারপর তিনি বনপথে বলভদ্্র নামে একজন ব্রাক্ষণকে সঙ্গে 

করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে পৌছিয়া তিনি তীর্থ উদ্ধার 

করেন। বৃন্দাবনে তিনি বেশিদিন ছিলেন না-_-অতিরিক্ত লোকসংঘট্টের 

জন্ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়! তিনি প্রয়াগে আসেন। প্রয়াগে রুপের 

সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়__ব্রজলীলাতত্ব শিক্ষা দিয়া শক্তিসধার করিয়া তিনি 

রূপকে বৃন্গাবনে প্রেরণ করেন। তারপর তিনি কাশীধামে আসেন-- 

এখানে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিয়া তিনি সনাতনকে 

শিক্ষা দিয় কাহারও জীবনে শক্তিসধ্শার করিয়া তাহাকেও বৃন্দাবনে 

তাহ'র ভ্রাতা শ্রীূপের কাছে পাঠাইয়া দেন। এখানে তিনি প্রকাশা- 

নন্দকে ভক্তিধর্ম্ে দীক্ষিত করেন। একধল তাহাই নয়, কাশীধামে 

যে সকল জ্ঞানযোগী ও পগ্ডিতগণ তাহাকে 'ভাবক-চুড়ামণি' বলিয়া 

উপেক্ষা করিয়াছিল-_-তাহারাও ত্তাহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। 

নীলাচলে ফিরিয়া! আসিলে প্রীরূপ বৃন্দাবন হইতে আসেন। মহাপ্রভু 

তাহার ব্রজলীলাত্মক নাটকরচনার নিদর্শনের বস আস্বাদন করেন 

এবং সাহিত্যরচনায় তাহাকে উৎসাহিত করেন। ইহার পর 

সনাতন আসিয়া কিছুকাল প্রতুর কাছে বাস করেন। রঘুনাঘ 
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দাস আসিয়া চরণাশ্রয় করিলে-_তাহাকে শিক্ষা দান করেন, 

পরে তাহাকেও বুন্দাবনে প্রেরণ করেন । 

মহাপ্রভূর সন্ন্যাসজীবন ২৪ বত্নরকাল স্থায়ী । তন্মধো ৬ বৎসর 
নানাস্থানে গমনাগমনে যাপিত হয়,১৮ বংসর নিরবচ্ছিন্নভাঁবে 

পুরীতে স্থির হইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে শেব বারো বৎসর তাহার 
দিব্যোন্মাদের অবস্থা । কচিৎ কখনে। পূর্ণ বাহ দশার অধিষ্ঠিত হইতেন। 
এই দিব্যোন্সাদ অবস্থায় তিনি সমুদ্রে যমুনাভ্রমে ঝাপ দেন। 

এক জালিয়া তাহাকে সমুদ্র হইতে তুলিধা তাহার প্রাণবক্ষা করে। 

শ্রীঠৈতন্যের জীবনের ইতিহাস ইহাব বেশি বিশেষ কিছু নাই। 
প্রতাপরুদ্রের ধশ্মপ্রাণতা, শ্ীজগন্নাথদেবের পুজাপার্বণ, রথষাত্রী, আঁন- 

যাত্রা ও নিত্যসেবার কথা, ঘেকালের পথথঘাটের বিবরণ ইত্যাদি 

যে সকল কথা, প্রস্গক্রমে আসিয়াছে, সে সকল কথাও ইত্ডিহাসেবই 

স্ন্তর্গত। শ্রীচৈতন্যদেব ভাবঘোবে থাকিতেন-_-পথের ক্রেশ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা 

ইত্যাদি অন্গভব করিতেন না। বরং নিত্যানন্দ একবার ক্ষুধার্ত হইয় 

বৈষ্ণবসমাজের পিতৃকল্প সাধু শিবানন্দ সেনকে লাখি মারিয়াছিলেন। 

ভোজনবিলাস ও ভোজ্যদ্রব্যর কথা এত বেশিবেশি এই 

গ্রন্থে আছে যে এরূপ তত্বমূলক গ্রন্থে সে সব কথা অনেকের 

কাছে বিসদৃশ বোধ হয়। সেকালে ভক্তির পাত্রের সেবা করিবার একটি 

মাত্র উপায় জানা ছিল--সে উপায় নানাবিধ খাছ্যন্রব্যের আয়োজন করিয়া 

পরিতোষসহকারে ভোজন করানো । এইনপ ভোজনের কথা বহুবার 

বহুস্থলেই আছে। কেবল রাঘবের ঝালি নয়-_ গৌড়ীয় ভক্তেরা নবদ্ীপ 
হইতে বহুদুরবন্তী পুরী পধ্যস্ত ঠাকুরের জন্য বহুপ্রকারের থাছ্ছত্রব্য 
বহন করিয়া লইয়া যাইও । ভক্তগণের মনে আঘাত লাগিবে বলিয়। 

মহাপ্রভু সমস্তই গ্রহণ ও আম্বাদ করিতেন। 
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দক্ষিণাপথে শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের দেখ! হইলে পুবী বলিয়া- 
ছিলেন, শচীদেবীর বান্না 'মোচার ঘণ্টের' স্বাদ আজিও তিনি তূগিতে 
পারেন নাই। নিরামিষ ভোক্গাত্রব্যের প্রাচুর্যা ও পারিপাটা সেই সময় 
হইতে বৈঞুব তভোগরাগের একটা! অঙ্গ হইয়া আছে । পেকালের লোকে কি 

কি খাইত, কিরূপ পরিত, চরিতামুতে তাহ! বিস্তারিত ভাবেই জান! যায়। 

পুরীধামে জগন্নাথদেবের সেবা ভেজ্যবিলাসে পরিণত। রাশি 
রাশি ভোজাসম্তারের মধ্যে জগন্নাথদেব এমন কি তাহার মন্দির পর্যান্ত 
ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে । বুন্দাবনে রচিত হইলেও এই মহাপ্রসাদী 
ভোজাবিলাসের প্রভাব যেন চরিতামুতে সঞ্চারিত হইয়াছে । 
কবিরাজ গোস্বামী অনেক তত্বব্যাখাতেও ভোজ্যব্রব্যের উপমা 

ব্যবহার করিয়াছেন। আমার মনে হয়, যে ভোজনবিলাসকে 

ব্রজের গোস্বামীরা জীবনে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কবি কাব্যে তাহাকে 

ঠাই যেন দিয়! তাহার দাবী মিটাইয়াছেন। যাহাই হউক--এই ভোজ্া- 

বর্ণনাই গৌরাক্গদেবকে অপ্রাকুত জগৎ হইতে আমাদের গৃহ-সংসারের 
মধ্যে আনিয়। দিয়াছে । 

ভক্তাবতার কেবল ভক্তি গ্রহণ করিতেই অবতীর্ণ হ'ন নাই, তাহার 
মত ভক্তি করিতেও কেহ জানিত না। গুকুজনমাত্রকেই তিনি ভক্তি 
করিতেন, গুরুর সতীর্থ ছুঙ্জন হইলেও তাহার চরণ বন্দনা করিতেন। 

বৃন্দাবনদাস ব্রাঙ্ষণ-পাদোদক পান এবং ভক্তগণের চরণমেবার কথাও 

বলিয়াছেন । 

মুরারিগ্তপ্তের কড়চা, স্বরূপগোন্বামীর কড়চ! ও বৃন্দাবনদাসের গ্রশ্থ 
ছাড়! ভক্তদের মুখে কবিরাজ গোম্বামী যাহা শুনিয়াছিলেন-_ 

তাহাই তিনি নিধিচারে বিবৃত, করিয়া গিয়াছেন এবং মাঝে 

মাঝে বলিয়াছেন--“তর্ক করিও না-বিশ্বাস কর। তর্কে পাপ হইবে! 
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এমন অনেক কথাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-_যাহা 

শ্রাচৈতগ্থের সম্বন্ধে অতি তুচ্ছ কথা কিংব! যাহাতে মঙ্তাপ্রতৃর মহিমা 
হয়ত সাধারণের চোখে একটু-আধটু ক্ষুপ্রই হইয়াছে । মহাগ্রভূর 

মানবিক হৃদয়-দুর্বলতার কথাও তিনি বলিতে কুন্তিত হ'ন নাই। 

চরিতামতের অস্ত্য লীলার এক একটি পরিচ্ছেদ এক একটি ওক্তের 

সম্বন্ধে,-শ্রীচৈতন্যের সহিত ভক্তবিশেষের সাক্ষাৎ ও তাহার চরণাশ্রয়- 

প্রাঞ্থির ইতিহাস। মধ্যলীগারও কয়েকটি পরিচ্ছেদ্ও ভক্তসাধকেরই 

কথায় পূর্ণ । শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসরের কথা সংক্ষেপেই 
বিবৃত, কারণ একই দিব্যোন্নাদ অবস্থায় শেষ দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়া যাইত। 

“রাত্রিদিবসে কষ্চবিরহ ম্মরণ। উন্মাদের চেষ্ট! করে প্রলাপ বচন ॥ 

শ্ীরাধার গ্রুলাপ যেন উদ্ধবদর্শনে। সেইমত প্রলাপ চেষ্ট। করে বাতিদিনে ॥% 

গৌড়িয়! $ভক্তগণ প্রতিবৎসরই যথাসময়ে আসিতেন__কিস্ত 
তাহারা আর তাহাদের প্রাণের গৌরকে লইয়া মাতামাতি করিতে 

পারিতেন না,-তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুব্ধণ করিতেন। 

গ্রস্থারস্ভে কবিরাজ শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গদাধর 

পণ্ডিতের শাখা গণনাচ্ছলে যে সকল বৈষ্ণবভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন-_: 

তাহারাই এদেশে গৌড়ীয় টৈষ্ণবধশ্মের প্রচারক | তাহার] সকলেই 

অপ্গামান্ত ভক্ত। তাহাদের মত একজনের প্রভাবেই একট জাতির উদ্ধার 

হইতে পারে। হায়, এই ভক্তেরা পাষাণে বীজবপন করিয়া তাহাতে 

অবিরল অশ্রজল সেচন করিয়া গিয়াছেন ! 

চরিতাম্বতে স্ুলভান হোমেনশার প্রসঙ্গ আসিয়াছে । গৌড়ের 

নিকটে রামকেলিতে মহাপ্রভূ যখন নামপ্রচার করিতেছিলেন । তখন 

সেখানে দলে দলে লোকসংঘটের কথ হোশেন শার কানে গেল। 

তিনি তখন দবির খাসকে € বপ-কে ) মহাপ্রতূর অনামান্ত প্রতিষ্ঠার 
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সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ বলিলেন_-'তুমি রাজা, কাজেই 
বিষু-অংশলম। তোমার মনে কি হয়? হোশেন শা বলিলেন-- 

“সাক্ষাৎ ঈশ্বর উহ নাহিক সংশয়।' বলা বালা, হোশেনশা 
সত্যই যদি এ কথা বলিয়া থাকেন, তবে তাহার এই উক্তি 
অকপট নয়। একজন মুসলমানের পক্ষে সাক্ষা্থ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকরণ 
বহুদ্দিনকার বহু সাধনাব ফলেই জন্মিতে পারে । হোসেনশার কোন: 

সাধনাই ছিল না। চৈতন্য যদি তাহার মতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরই হইতেন, 
তাহা হইলে তাহার প্রতি গুরুতব কর্তবাও তাহার থাকিত, অস্ততঃ 

সনাতনকে ছাডিয়। দিতে তাহার আপত্তি হইত না । আমাদের মনে হয়, 

রাজোর প্রধান দুইজন অমাত্য চৈতন্যের শরণ গ্রহণ করায় হোসেনশা 

স্বখী-ত হ'নই নাই, শ্রীচৈতন্তের প্রতি হয়ত বিরূপই হইয়াছিলেন। 

রূপ প্রথমদর্শনে প্রতৃকে বলিয়াছেন, “পতিত তাবিতে প্রন্থ তোমার 
অবতার ।" পরে বূপেব কাছে একথা “এহে। বাহ” হইয়াছে । এই সময়ে 

মহাপ্রভু বূপকে যে উত্তর দিয়াছেন--তাহা পরকীয়াবাদের একটি 

আহন্ুরূপ্য-মূলক ব্যাখ্যা-_ 

পরব্যসনিনী নারী বাগ্রাপি গৃহকর্শাস্থু। 

তদেবান্বাদয়ত্যস্তরন্“বসঙ্গরসায়নম্ ॥ 

মহাপ্রতু সনাতনেব উপদেশে রামকেলি হইতে গৌড়ে ফিরিলেন। 
হোসেন শাহের মৌথিক ভক্তিতে তিনি বিশ্বান করেন নাই। তাহা 

ছাড়া, তীর্ঘযাত্রায় এত লোকসংঘষ্ট বনদের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া অন্য 
কারণেও অসঙগত । 

চৈতন্তচবিতাম্বত প্রধানতঃ তত্বগ্রস্থ। শ্রচৈতন্ত-প্রচারিত গৌভীয় 

বৈষব ধশ্মের সারমর্শ-_ব্রজের গোস্বামীদের তত্বচিস্তার সারনির্ধাম 

ইহাতে উপনিবদ্ধ। মন দিয়া বিশেষজ্ঞের সাহায্যে চরিতামৃত পড়িলে 
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বৈষণবতত্বের সব কথাই জানা যায়। রচনার অসম্যক বাচনভঙ্গীর 

জন্য যাহা বুঝা! যাইবে না--তাহা ভক্তগণের জীবনকথার মধ্য দিয়া 

উদ্দানৃত ও বিশদ হইয়াছে । 

গ্রস্থের গোডায় তিনি যে সব তত্বের আভাস দিয়াছেন, সেই 

তত্বগুলি শ্রীরূপশিক্ষা, সনাতনশিক্ষা, ও রামানন্দের সহিত 

ভাববিনিময়ে পরিষ্কার করিয়া ব্যঞ্ করিয়াছেন । গ্রন্থে ভগবত্বত্বের কথা 

সবই শান্ধাবত্তী। সাধ্য-সাধনতত্বই চরিতামৃতের * নিজন্ব সম্পদ্। 

যে গোপীভাবের সাধনা গৌডীয় বৈষ্ণবধন্মেব প্রধান অঙ্গ, সেই গোপী 
ভাবটি বুঝাইবার জন্ত--এবং যে মহান গোপীভাব (রাধাভাব) লইয়া 

শ্রীচেতন্য অবতীর্ণ, সেই ভাবটি বুখাইবার জন্ত কবিরাজ গোস্বামী যথেষ্ট 

শ্রম করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর তত্বকথা বুঝাইবার উপায় নানা 

গ্রন্থ হইতে শ্লোক উৎ্কলন। নিজেব দায়িত্বে তিনি বেশি কথা বলেন 

নাই-_তাহার ব্তব্য পবিদ্ফুট হইয়াছে »ঈ্জীকগুলির মধ্য দিয়া। কবিরাজ 

গোস্বামী কোন কোন শ্লোকের অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিয়াছেন, আবার 

কোন কোন ক্লোকের সম্বন্ধে অল্প ২১টি কথ! বলিয়াছেন। তিনি 

স্লোক গুলিকে নিজের প্রাকৃত ভাষণের স্যত্রে এমন কারয়! মাজাইয়াছেন, 

যাহাতে তাহার প্রতিপাদ্য বস্ত সুপরিস্ফুট হইয়া উঠ্রিয়াছে। এ পদ্ধতি 
তাহাবই নিজম্ব। সাধ্যসাধনতত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন] করা 

হইয়াছে । কবি অচিস্ত্যভেদাতেদতত্ব বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন 

স্প্রাকারে। তত্বের দিক হইতে লেখক নিজের মতামত কিছুই দেন 

নাই--তিনি কেবল তত্ববিগ্লেষণ করিয়া কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন। 

স্বরূপ গোশ্বামীর কডচ1 অবলম্ধনে তিনি চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অছৈতের 

অবতরণের ব্যাখ্য। দিয়াছেন। 

কবি চৈতন্যাবতারের কারণ নিদেশ কল্পে স্বরপগোস্বামীর- 
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শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা 
স্বাদ্যো ষেনাডভূত মধুরিম! কীদৃশো! বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যঞ্চান্থা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ 
তন্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিদ্ধো হরীন্দুঃ ॥ 

এই শ্লোক উৎ্কলন করিয়া কবি ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 

অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত স্থুখ পাই। 

তাহা! হতে রাধা স্থখে শত অধিকাই ॥ 

তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রন । 

আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥ 

আম! হইতে রাধা পায় যে গভীর স্থখ। 

তাহ] আন্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ' 

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে । 

তাহ] শিখাইতে লীল] আচরণ দ্বারে ॥ 

রাধাভাব অঙ্গীকরি” ধরি তার বর্ণ। 

তিন স্থুখ আস্বাদিতে হ'ব অবতীর্ণ ॥ 

ইহাই চৈতন্যাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য । জীবের উদ্ধার ইত্যাদি গৌণ। 
নিত্যানন্দ অবতারের ভূমিকাহিসাবে কবিরাজ যে তত্বের জটিঙ্গতা- 

জাল বয়ন করিয়াছেন তাহা ছুশ্ছেছ্য । ছেদন করিতে পারিলেও কোন 

লাভ আছে মনে হয় না। স্বরূপগোস্বাখীর কড়চায় কোন জটিলতা! নাই। 

অদ্বৈতাবতারপ্রলঙ্গে কবিরাজ বলিয়াছেন--সকল রসের মধ্যে 

দাসারস নিগৃহিত আছে। অদ্বৈত গুরুস্থানীয় হইলেও তাহার 
বাৎ্ল্যে দাপ্যাভিমান নিগৃহিত ছিল। 

প্রকাশানন্দের বোধনা উপলক্ষে শঙ্করের যুক্তি থগুন করিয়া 
চরিতামুতের ভ্রীচৈতন্ত নিজের ব্রদ্ষবাদের কথা এই ভাবে বলিয়াছেন-- 
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ব্যাসের স্ত্রে কহে পরিণামবাদ | 

ব্যাস ভ্রাস্ত বলি তাহা উঠাল বিবাদ ॥ 

পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। 
এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপনা যে করি | 

বস্তত পরিণামবাদ সেই গ্রমাণ। 

দেহ আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তেব স্থান ॥ 

অবিচিস্তা শক্তিযুক্ত শ্রভগবান। 

ইচ্ছায় জগন্রপে পায় পরিণাম ॥ 

তথাপি আধিক্য শক্ত্যে হয় অবিকারী। 

প্রাকৃত চিস্তামণি তাহে দৃষ্টাস্তে যে ধৰি ॥ 

নানারত্ববাশি হয় চিন্তামণি ইইতে। 

মর্ণেরাজ তথাপি স্বরূপ আকৃতিতে ॥ 

প্রাকৃত বস্ততে যদি অচিন্তয শক্তি হয়। 

ঈথরের অচিস্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময় ॥ 

সর্ববেদস্থত্রে করে কুষ্ণ অভিধান । 

মুখ্যবৃত্তি ছাডি কৈল লক্ষণ! ব্যাখ্যান ॥ 

চিন্তামণি যেমন অবিকারী থাকিয়া মণিবত্ব প্রসব করে, ব্রহ্ম 

তেমনি অধিকারী থাকিয়াই জগৎ প্রদব করিয়াছেন। এই তত্ব 

[18158 এব চ9102116179150)এব অন্রূপ, 78120176191)এর অনুরূপ 

নয়। অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা কব! হইয়াছে। 

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-জন্ক্ষণ হইতেই মহাপ্রভু 
নবন্বীপের লোককে কৃষ্ণনাম করাইতেন। এমন দিনে তিনি জন্মিলেন 

যে দিন গ্রহণের জন্য নবদ্বীপবানীকে হবি সংকীর্তন করিতে হইয়াছিল। 

কবিরাজ বলেন। শ্রীচৈতন্ত বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন সবকালেই 
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কষ্খনাম প্রচার করিয়াছেন--এ বিষয়ে চৈতন্যভাগবতের সঙ্গে মতভেদ 

আছে। মহাপ্রভুর বালালীলার বর্ণনাটি মন্দ নয়, বুড়া কষ্খদান না হইয়া 
তরুণ-জ্ঞান্দান হইলে ইহাতে প্রচুর রস জ্বমাইতে পারিতেন ! 

কবিরাজ গোম্বামী যে বয়সে মহাপ্রভুর বঙ্গদেশবিজয়ের কথা 

বলিয়াছেন, সে বয়সে ভগবানের পক্ষেই তাহ] সম্ভব। বৃন্দাবনদাস 

দিথিজয়িপরাভবের পর এ গ্রসঙ্গের আলোচন। করিয়াছেন। 
কাজীবিজয়ের কাহিনী ইহাতে চৈতন্তভাগবত হইতে একটু পৃথক | 

সব চেয়ে ক্ষোভের কথা! কবিরাজ বলিয়াছেন--নবদ্বীপের হিন্দুরাই 
কীর্তন বন্ধ করিবার জন্য কাজীর নিকট আজি করিয়াছিল। 

মহাপ্রভু ক্রমে উপলগ্ধি করিলেন- নবদ্বীপের লোক বিশেষতঃ 

অধ্যাপক ও পড়য়ার! সন্ন্যাসী না হইলে তাহার কথা শুনিবে না। 
গৃহস্থাশ্রমী ধর্শ-প্রবর্তককে সকলে মানে না। এই চিন্তা করিয়া 

তিনি সন্গাাপ গ্রহণের সংকল্প কবিলেন। 

মায়াবাদী কন্মনিষ্ঠ কৃতাকিক জন। নিন্দুক পাষণ্তী যত পড়,য়ার গণ ॥ 

কেহকেহ এড়াল প্রতিজ্ঞা হ'ল ভঙ্গ । তাবে ডুবাতে আমিপাতি কিছু রঙ্গ। 

এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচাব। সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার ॥ 
কবিরাজ গোস্বামীর শ্রচৈতন্ত সন্্যানগ্রহণের আগে নবহীপে 

শচীমাতার কাছে বিদায় গ্রহণ করেন নাই । সন্ন্যাসগ্রহণের পর মায়ের 

কাছ হইতে বিদায় লওয়ার জন্যই ঘেন তিনি অদ্বৈতের গৃহে আমিলেন। 

এখানে মাতা পুত্রের মিলনচিত্রটি বড়ই মর্শম্পর্শী। এখানে নিমাই 
একেবাবে সাধারণ মানুষ । মহাপ্রভু বলেন__মাতৃআজ্ঞ। লঙ্ঘন করা 

যায় না, “সেই যুক্তি কর যাতে বহে ছুই ধর্ম ।" 

শচীমাতাই ইহার মীমাংসা করিয়া দিলেন । কৌশল্যার মতই তিনি 
পুত্রকে প্রত্রজ্যাগ্রহণে অনুমতি দিলেন-_-. 
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ভিহ যদি ইহ! রহে তবে মোর সখ । 
তার নিন্দা হয় যদি তবে মোর ছুখ ॥ 

তাতে এই যুক্তি ভালো মোর মনে লয়। 

নীলাচলে রহে যদি দুই কাধ্য হয় ॥ 

নীলাচলে নবদ্ধীপে যেন ছুই ঘর! 

লোক-গতায়তি বার্তা পাব নিরস্তর ||” 

মহ্বাপ্রভৃর নীলাচলে বাস এই সিদ্ধান্তেরই ফল ৭ 

নীলাচলযাত্রার পথে উল্লেখষোগ্য ঘটন] রেমুনার মহাপ্রভুর ক্ষীরচোরা 

গোপীনাখদর্শন। এই প্রসঙ্গে মাধবেন্ত্রপুবীর কাহিনী কথিত হইয়াছে । 

মাধবপুরীর শিষ্য ঈশ্ববপুবী, তাহার শিষ্য মহাপ্রভৃ, অতএব মহাপ্রভূ 

মাধবপুরীর প্রশিষ্য। মনেকে যে বলিয়াছেন, মহাপ্রভু মাধব ঘন্প্রদায়ের 

লোক, তাহ।ঠিক নয় । মাধব নয়, তাহাকে মাধব-সম্প্রদায়ের লোক বলা 

যাইতে পারে। কোন কোন পু'খির লিপিকার মাধবকেই মাধব 

লিখিয়াছেন কিনা তাহাই বা কে বলিল? 

যিনি ত্রিজগতের ঈশ্বর তিনি গোপালরপে স্রেচ্ছভয়ে বুন্দাবনের বনে 
লুকাইয়াছিলেন, তিনি ভোকে শোষে (ক্ষুধায় তৃষ্ণায়) কাতর, তাঁহার 

অঙ্গে দারুণদাহ, তিনি চন্দন মাথিতে চান--তিনি ভক্তকে স্বপ্ন দিয়া 

উদ্ধার পাইতে চান, সেবা চান। ধাহারা ভক্তিতত্ব বুঝেন না তাহারা 

বলিবেন--এ একটা গাজাখুরি গল্প] 

এই গল্লের অন্তরালে যে তত্ব আছে তাহা! এই-_মাঁধবেন্ত্র ছিলেন 

বাৎসল্যরসের লাধক, 'ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর । বাৎসল্যরসের 

মুলন্জ,--ভগবানকে অপহায় অশক্ত দুর্বল অন্ুকম্পার পাত্র কল্পনা 

করা। শিশুর মত অন্তকম্পার পান্ত্র কে? ভক্কিরসসাধনার জন্যই 
ভগবানকে এভাবে কল্পন। কর হইয়াছে। 
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কটকে সাক্ষিগোপালদর্শন, পরবর্তী প্রসঙ্গ । * সাক্ষিগোপালের 
কাহিনীতে বলা হইয়াছে--"অকুলীন ধনবিদ্যাহীন* সাধারণ মাহুষেরও 

যদি অকপট অবিচল অন্ধ একাস্তনির্ভর ভক্তি থাকে, তবে ভগবান 

তাহারই বশীভূত হ'ন। বৈধী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানলেশশৃন্য 
অটল ভক্তি ঢেব বড়। 

সার্ববভৌম-গৃহে শ্রচৈতন্যেব ভগবত্ত। প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখষোগ্য 
প্রসঙ্গ । শাস্বজ্ঞানসর্ধস্ব সার্বভৌমের কাছে প্রথম দর্শনে চৈতন্যদেব 
মহাভাগবত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার দেহে 

মহাপ্রেমের সাত্বিক বিকার দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন। তাশার ভগিনীপতি 

ভক্ত গোগীনাথ বলেন-_'তুমি ষে মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়! মহাভক্তে'র লক্ষণ 

বণিতেছ্ছ, উহাইত ঈশ্ববলক্ষণ।” “ভগবত্তা লক্ষণেব ইহাতেই শীম11” 
সার্বহৌম বলেন--কলিযুগে ভগবানের অবতার নাই। গোপীনাথ 

ভাগবত ও মহাভাবতেব শ্লোক তুপিয়া বলেন--কলিযুগে লীলাবতারের 

পূর্বাভান এই সকল গ্লোকে আছে। এই ক্লোকগুলিব কথা পূর্ব্বেই 

আলোচিত হইয়াছে। 

ব্রঙ্ধ যে নবিশেষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ভক্তি ছাড়া তাহাব উপাসন! 

সম্ভব নয়, শ্রচৈতন্যদেব তাহ! বুঝাইলে সার্বভৌম স্তস্ভিত ও বিসম্মিত 

হইলেন। এত সহজে সার্বভৌমেব স্তভ্িত হইব।র কথা নয়। তারপর 
ভাগবতের একটি শ্লোকের সার্বতোম ব্যাখ্যা কবিলেন নয়টি, চৈতত্ত 

ব্যাখ্যা করিলেন আঠারোটি পৃথক পথকৃ।% ইহাতে ঠচতন্ত যে অগাধ 

ক শ্রীচেতন্য দেবের সময়ে সা্ষীগোপাল কটকেই ছিলেন। ম্লেচ্ছভয়ে নানাস্থান 

ঘুরিয়া৷ এখন সত্যবাদী গ্রামে অবস্থিত । 
€ অতএব ব্যাখ্যা দাঁড়াইল ২৭টি, এই সমস্ত ব্যাখ্যা মহাপ্রভু সনাতনকে গুনাইয়া- 

ছিলেন। ব্যাধ্য।গুলি এখানে বিবৃত হয় নাই। 
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পণ্ডিত ইহাই সার্বভৌমের উপলব্ধি করিবার কথা, কিন্তু তাহাতেই 
“প্রতৃকে কষ জানি করে আপন! ধিক্কার 1” 

চবিতামুতেব শ্রীচৈতন্ সার্বতৌমেব এই স্বীকৃতিকে ঘথেষ্ট মনে করেন 

নাই। ইহাব পর তাই কবিরাজ গোস্বামী মহ্াপ্রতুব চতুভু্জরূপ ও 
দ্বিতৃক্জ মুরলীখর রূপ প্রদর্শনের কথ। বলিয়াছেন । ইহাইত চরম যুক্তি, 
ইহাব পর সার্ধভৌমের আর কি বলিবার আছে ? 

মহাপ্রভু বলিয়াছেন__“মুঞ্ি অনায়াসে জিনিম্থ ব্রিভৃবন |, 

এই উক্তি মহাপ্রভুর বিজয়ানন্দেব অভিব্যক্তি মাত্র । ভ্রিভৃবন না 
হউক-_সার্ববভৌম-বিজয়েই মহাপ্রভুর অদ্ধেক উডিষ্যা জয় হইয়৷ গেল । 
উড়িষ্যার আর কোন ভক্তকে চতুতূর্জ দেখাইতে হইল না--সার্বব 

ভৌমের 'এছে গতি দেখিয়াই সকলেই বুঝিল, শ্রীচৈতন্য ভগবান ছাড 

অন্য কেহ নহেন। 

বৃন্দাবনদাসের সার্বভৌম তরুণ ভক্তেব সন্ন্যাসগ্রহণের নিন্দা 
করিয়াছেন--কষ্ণদাসের নার্বভৌম তাহা করেন নাই। কিন্তু ঠতন্ত 

নিজেও সন্ন্যাসগ্রহণে খুব উৎসাহ দিতেন না। সাময়িক উত্তেজনায় 

ও আকন্মিক ভাবাবিষ্টতায় যাহাব সন্্যাস গ্রহণ কবিতে চাহিত, অথব! 

কাহার সঙ্গী হইতে চাহিত তাহাদের নিষেধ কবিয় বলিতেন-- 

এঁছে বাত কত না কহিবা। গৃহে বসি কষঞ্চনাম নিবন্তব লৈবা ॥ 

মহাপ্রভু শ্বশান-বৈরাগ্য ও মর্কটবৈর।গ্য ছইএরই পক্ষপাতী ছিলেন না। 

তিনি বলিতেন তাহার চেয়ে অনাপক্ত ভাবে গৃহধন্শ পালন ঢের 

ভালো। তবেষেব্যক্তি সত্য সত্যই সংসারবন্ধন কাটাইয়াছে--কঠোর 

পরীক্ষার পর তাহাকে গৈবিক ধারণে তিনি আদেশ দিতেন। 

মহাগ্রতু প্রথমবৎসরে রথের সময়-_কুরক্ষেত্রে মিলন হইল বলিয়া 

'্ঘঃ কৌমারহরঃ ল এব হি বর স্তা এব চৈন্রক্ষপা৮- ইত্যাদি ক্লোকটি 
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আবৃত্তি কষেন। ইহাতে ছুইটি তত্বের কথ! প্রকাশিত হইয়াছে । 

শ্রীচৈতন্যের মহাভাব এশ্বধ্যবিমুখ, মাধুষ্যনিষ্ঠ। শ্রীরুষ্ণের এশ্বর্যময় 
বিলাসে তাহার চিত্ত স্বস্তি পায় না ত্রজের মাধুধ্যময় লীলানন্দের জন্য 
তাহ! ব্যাকুল । “রেবারোধমি নেতসী বনের, দ্বার] তিনি বৃন্দাবনকেই 

মনে করিয়াছেন। ভাই জগন্নাথের বিরাট মন্দিরে গরুড়গ্তভ্ভের তলে 

ঈাডাইয়! “হাহা! কাহ] বুন্দাবন কাহা গোপেন্দ্র নন্দন কাহা সেই বংশীবদন, 

বলিয়া কাদিয়া৷ আকুল হইয়াছেন। 

আব একটি কথা,-"যঃ কৌমারহরঃ শ্সোকটি প্রাক্কত প্রেমেরই 
শ্লোক । এই শ্লোকেব মন্মার্থ তাহার কাছে অপ্রাক্কত প্রেমের বস্তু হইয়া 

উঠিয়াছে। তাহার মনের মশিদীপের আলোকে উন্তাসিত হইয়া! বহু 

প্রাকত বস্তই এইপূপ লোকোন্তব আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা লাভ করিত। 

মহাপ্রহব দক্ষিণাপথভ্রমণে গেলেন, ভক্তদের আবেদননিবেদন 

শুনিলেন না। কুক্থ্মম্ছ চিত্ত এবিষয়ে বজ্ঞাদপি কঠোর । কাহাকেও 

সঙ্গে লইলেন না, পথে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বাস্ুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। 

এই আলিঙ্গন মহামনুম্যতার পরম দৃষ্টান্ত, তাহার ব্যাধিমোচন, তাহার 

ঈশ্বরত্ব। 
দ্রক্ষিণাপথভ্রমণের বর্ণনায় তর্কে বিরুদ্ধবাণীদের পরাজয়ের কথাই 

বেশি বেশি, “সর্বমত দৃষি দুষি করে খণ্ড খণ্ড 1” কবিরাজ বলিয়াছেন 

সমগ্র দেশকে প্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। দক্ষিণাপথে 
ক্ষেত্র গ্রস্তুতই ছিল-_তাহাই বুঝিতে হইবে। 

তারপর বৌদ্ধবিজয়ের কথা। বৌদ্ধাচার্্য কেবল পরাজিত 

হইল ন।-_পক্ষিমুখত্র্ই থালার কিনারে তাহার মাথা কাটিয়া! 
গেল এৰং সে হতচেতন হইল। কবিরাজকল্পিত অলৌকিকতার 

ইহা একটি দৃষ্টান্ত। এই সকল তুচ্ছ বর্ণনার চেয়ে 
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অনেক চমতকার গীতাপাঠকের কথা। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিব়ে 

এক ব্রাহ্গণ 'গীতাপাঠ করে প্রতিদিন।, তাহার তুল উচ্চারণ 

ও অশ্তুদ্বপাঠ শুনিয়া মহাপ্রভু বিশ্মিত হইলেন, বুঝিলেন,_-লে।কটি 

গীতার কোন অর্থই বুঝে না, রীতিমত মূর্খ, কিন্ত যত ক্ষণ পড়ে, 
ততক্ষণ তাহাব দেহে সাত্বিক লক্ষণ দেখা যায়। মহাপ্রতৃ তাহাকে 

জিজ্ঞানা কবিলেন--“কোন্ অর্থ জানি তোমাব এত স্থুখ হয়? 

মুর্খ ব্রা্মণের উত্তর চমৎকার-_ 

বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি। 

শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আঙ্ঞ! মানি ॥ 

অজ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জুধব। 

বপিয়াছে হাতে তোব্র শ্যামল হন্দর ॥ 

চঅজ্জুনে কহিতেছেন হিত উপদেশ । 

তাহ! দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥ 

যাবৎ পড়ে! তাবহ পাব তব দরশন 

এই লাগি গীতা পাঠ না ছাডে মোর মন ॥ 

বল! বান্থল্য, প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, _গীতাপাঠে 

তোমারি সব চেয়ে বোশ অধিকার । 

বেহ্ছটভটেের সঙ্গে শ্রীরঙ্গমে প্রতৃর যে আলোচনা হয়, সে আলোচনার 

কথ! কবিরাজ কি করিয়া জানিলেন-_তাঁহা বলেন নাই। চরিতামৃত 

ইতিহাস নয়, মেজন্য কবিরাজেব সে কথ! বলিবার প্রয়োজন হয় 

নাই। নবদ্বীপে বা পুরীধামে প্রভূর মুখের কথাগুলির জন্য কবিরাজের 
ক্ষোন বিশিষ্ট বার্ভাবহের নামোল্লেখের প্রয়োজনই হয় নাই । কারণ, বহু 

তক্তই সে কথা শুনিয়াছিলেন। 

ম্ধবাচার্ধয সম্প্রদায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর বিচারে কবিরাজ গোস্বামীর 
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মহাপ্রভু বলিয়াছেন--সবে এক গ্রণ দেখি তোমার সম্প্রদায় । সত্য বিগ্রহ 

ঈশ্বব করয় নিশ্চয় ॥ অর্থাৎ মাধর সম্প্রদায়েব সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ ভক্তির 

বিরুদ্ধ হইলেও এক বিষয়ে মহ্থাপ্রতৃর মতের সহিত ইহাব মিল আছে। 

ঈশ্বরের নিত্যবিগ্রহস্বরূপন্থীকাব বিষয়ে দ্বৈত এই সম্প্রদায় অগ্রগামী । 

কেবল এই বিষয়ে মিল থাকাব জন্য অনেকে মহাপ্রভূকে মাধব সম্প্রদায়ের 

লোক মনে কবেন। 

মহাপ্র্ুব দক্ষিণাপথভ্রমণের বর্ণনায় কবিবাজ গোসম্বামী যে সব 

তীর্থাদির উল্লেখ করিষাছেন-__বর্তমান সময়ে সে গুপিব অধিকাংশই 

নামান্তর গ্রহণ করিয়াছে এবং তীর্থগৌরবও হারাইয়াছে । কবিরাজ 

গোশ্বামী পরিক্রমার ক্রম রক্ষ/ কবিতে পারেন নাই তাহা তিনি 

স্বাকার করিয়াছেন। স্থানগুপিব নামও তাহাব লোকমুখে শোনা । 

বোধ হয় কালা রুষ্ণদালের মুখে ভগণ শুনিয়াছিলেন। 

কোন গ্রন্থ মহাপ্রভৃর শ্রোতব্য, তাহ! স্বরূপ দামোদর পণপীক্ষা 

করিয়া দিতেন। তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরদ্ধ বা রসাভানদুষ্ট কোন 

্রস্থ চৈতন্যদেবকে শোনাইতেন না। কবিরাজ গোম্বামী দৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ বিদ্ভাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের নাম করিয়াছেন। এইখানে 
আমাদের খটকা বাধে- চত্তীদাসেব রুষ্ণকীর্তনকে কি লক্ষ্য কব! 

হইয়াছে ? কুঞ্কীর্তনের--এমন কি গীতগোবিন্দের কোন কোন 

অংশ বাদ না দিলে এ ছুই গস্থ ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুকূল হইতে 

পারে কি? এছুই গ্রন্থের মধ্যে এশ্ব্যের সহিত মাধুধ্যের মিশ্রণ 

ঘটিয়াছে। চণ্ডীদাস্ব পদাবলী সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে না। 

প্রভু ননাতনের গায়ের ভোটকম্বলের পানে ঘন ঘন চাহিয়াছিলেন-_ 

তাহাই ছিল সনাতনের শেষ রাজপিক চিচ্ধ। ব্রদ্ষানন্দের চম্মা্থর 
পানেও তিনি ঘন ঘন চাহিয়াছেন--ইহাকে প্রত ক্রদ্মানন্দের 
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শেষ 'তামপিক চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন । চম্মান্থরপরিধানের মূলে 

সঙ্ন্যাসের দন্ত প্রচ্ছন্ন আছে। ব্রহ্মানন্দ ঝুঝিলেন--“চর্ধান্বর দস্ভ লাগি 

পরি। চর্শাম্বর পরিধানে সংসার ন| তরি? । কেবল দৃষ্টিপাতের ছারাও 

প্রীচৈতন্য এইভাবে শিক্ষা দিতেন। 

গৌরাঙ্গলীলার মধ্যে কর্মের স্থান নাই. খেলারই স্থান আছে। 
প্রেমের সঙ্গে খেলারই স্ুসঙ্গতি আছে। নাগরগৌরাঙ্গ নবঘ্ীপে 

ভক্তগণের সঙ্গে খেলা করিয়াছেন__সন্গযাসী গৌরাঙগও পুরীধামে খেল। 
একেবারে ত্যাগ করেন নাই । গুপ্ডিচাবাড়ী-মার্জনকে কর্ম বলিয়া 

মনে হইবে,__কিস্তু ইহাও খেল! ছাড়া কিছু নয়। 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নান! খেলা। ধোয়াপাখল! নাম কৈল এক লীলা ॥ 
কবিরাজ গোস্বামী এই খেলার একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন । 

গৌড়িয়াগণ নীলাচলে মহাপ্রত্থুর সহিত মিলিত হইলে মহাপ্রতৃর 
বাল্য কৈশোরের ক্রীড়াচঞ্চল জীবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি 

গাভীধ্য ভুলিয়া! শিশুর মত চপল হইয়া পড়িলেন। ইহার ফলেই 

গুগ্ডচাবাড়ী মাঞ্জন, ইন্দ্রদ্যু্মন সরোবরে ও নরেন্দ্র সরোবরে জলখেলা, 
উদ্যানলীলা, রথাগ্রে প্রমত্ততার খেলা, ভোজনলীল1 ইত্যাদির বর্ণন! 

আমিয়াছে। কোন ধর্মগুরুর জীবনে এইরূপ ক্রীড়াচাপল্যের স্থান 

নাই। ইহার কারণ, এই ভাবে প্রেমধন্ম প্রচার আর কেহ করেন নাই। 

ভাহাদের কেহই লীলাবতারও নহেন। 

এই সকল কারণেই চৈতন্যদেবকে কর্াবত্তার না বলিয়া 
লীলাবভার বলিতে হয়। কোন অভিগ্রীয়সিদ্ধি উদ্দিষ্ 

হইলে এইরূপ বালস্থুলভসারল্যমপ্তিত ক্রীড়াচাপল্যের এত 
প্রাধান্য থাকিত না! গোৌঁড়িয়াদের সংসর্গে মহাপ্রভুর নবদ্ধীপলীলার 
পুনরাবৃত্তির বর্ণনা করিয়াছেন কবিরাজ গোস্বামী । 
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রথযাত্রায় জগক্লাথদেব বিরাট ্রীমন্দির ত্যাগ করিয়! গুণ্ডিচাবাড়ীতে 
আগমন করেন--ইহাতে মহাপ্রভুর মনে পড়িয়াছে মথুরার হেমসিংহাসন 
ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে প্রত্যাগমন- ইহাতে ম্হাপ্রতৃর অস্তরে ব্রঙ্জ- 

ভাবের উন্মাদনা ভইয়াছে। আট দিন ধরিয়া এই ব্রজভাব 

মহাপ্রতৃকে ক্রীড়া-চপল কবিয়া রাখিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ 
গোস্বামী উজ্জ্রলনীলমণিতে বণিত বিবিধ নায়িকার লক্ষণ, 

নায়িকাদের প্রেমলীল।, বিশেষ করিয়া শ্রীরাধার মানাদি-লীলার 

চমত্কার ব্যাখা! দিয়াছেন, কবি এই ব্যাখ্যা, ম্বরূপদামোদরের 

মুখে বসাইয়াছেন। বর্ণনায় মনে হয়, শ্রচৈতন্তদের নিজের 

জীবনে এপ লীলা প্রকট করিলেও ইহার ব্যাখ্যা বিশেষ করিয়া 

কিলকিঞ্চিত ভাবের ও বিবিধ ভাববিভূষণের ব্যাখ্যান শুনিয়া 

পবমানন্দ লাভ করিতেছেন । 

স্বরূপগোস্বামী বৃন্দাবনেরও একট] ব্যাখা! দিয়াছেন-__ 

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ সিল্ক । দ্বারকা বৈকুণ্ঠে সম্পদ তার একবিন্কু ॥ 
কল্পবুক্ষলত) ধাহ! সাহজিক এই বন। ফল ফুল বিনা কেহ ন। মাগে অন্যধন॥ 

অনন্ত কামধেন্ যাহ চরে বনে বনে । দ্ুপ্ধমান্র দেন কেহ না মাগে অন্তধনে ॥ 

এই ঘে বৃন্দাবন ইহা! জগৎ ব্যাপিয়াই মানবমনে বিরাজ কবিতেছে। 

তাই কবিগুরু বলিয়াছেন, “আজো! আছে বৃন্দাবন মানবের মনে ।” 

আসল ব্রজবানী সেই কর্পবৃক্ষ পাইয়াও তাহার কাছে ফলফুল ছাড়া 

কিছু চায় না। কামধেনু স্থরভি-নন্দিনীব প্রসাদ লাভ করিয়াও তাহার 

কাছে হৃপ্ধ ছাড়া আর কিছু চায়না । এই যেসাহজিক ভাববৃন্দাবন, 
সেখানেই চিরমধুময় ভগবান বিহার করেন। এশ্বর্যের সঙ্গে 

শ্রীভগবানের কোন সম্পর্ক নাই। এ্রশ্বধ্য মাধুর্যের পরম বৈরী। 

তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিগ্নাছেন-_ 
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দামোদর স্বরূপ ইহে! শুদ্ধ ব্রজবাসী। 
এশ্বরধ্য না মানে ইহে। শুদ্বপ্রেমে ভাপি। 

হ্ববূপ বৃন্দাবনে বাস করিলে সপ্তম গোস্বামী হইতেন। পুরীধামে 

স্বরূপই হইলেন গোত্বামীদের প্রতিনিধি । আদিলীলায় দেখানো 

হইয়াছে, দীনাতিদীন শুক্রান্বর ও শ্্ীধর অতি সহজে অযাচিত 
ভাবে মহাপ্রভূব কপালাভ কবিয়াছেন। আর মধ্যলীলায় দেখানো হইয়াছে 

রাজ প্রতাপরুদ্র অত্যস্ত আগ্রহ সত্বেও অতি ক্লেশে বছ সাধ্যনাধন 

করিয়া তবে কৃপালাভ কবিগেন। ভক্তিতত্বের অতি গৃুঢবাণী ইহার 
মধ্যে নিহিত আছে--তাহ] লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

চরিতাস্বতে গৌডিয়া ভক্তদের বিদায়-দৃগ্ঠটি বডই করুণ। শ্রাবাসের 

হাতে খচীমাতার জন্য বস্ত্র ও প্রসাদ দিয়া মহাপ্রভূ যাহ! বলিয়াছেন, 

তাহ! অভক্তের চিত্তকেও আলোডিত কবে-_ 

তার মেব! ছাডি আমি করেছি সন্যাস। 

ধশ্ম নহে কৈল আমি নিজ ধন্ম নাশ ॥ 

তার প্রেমবশ আমি তার সেবা ধশ্ম। 

তাহা ছাড়ি করিয়াছি, বাতুলের কর্ম ॥ 

কি কাজ নম্নযাসে মোর প্রেম নিজ ধন। 

যে কালে সন্াম কৈল ছন্ন হৈল মন ॥ 

মহাগ্রতূর পক্ষে সন্নযাসধশ্ম যেমন সত্যা এবং স্বাভাবিক, জননীর 

জন্তা এই আকুলতা তেমনি সত্য। গৌরনাগরবাদী ভক্তের! 
মহাপ্রভুর এই বাক্যগুলির মধ্যে নিজেদের ভাবাদর্শের সমর্থন 

পান। 

মহাপ্রভু নিজ জননীর বাৎসল্যের একটি চিত্র এখানে পরিস্ফুট 
করিয়াছেন । এ চিত্র বড়ই করুণ, একদিন-__ 
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শাল্যর ব্যঞন দখি ছুষ্ধ খগুসার | শালগ্রামে মমপিলেন রছু উপচার ॥ 

প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন । নিমাইএর প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন ॥ 

নিমাই নাতিক ঘয়ে কে করে ভোজন । মোর ধ্যানে অশ্ররজলে ভবিল নয়ন ॥ 

গৌরসাহিত্যে এই চিত্রের তুলনা নাই । মহাপারাবারতীবে সঙ্স্যাঁস 
লইয়াও গৌরচন্দত্র তাহার জঙ্মক্ষেত্রের সেই ন্মেহপারাবারকে ভূলেন 
নাই বলিয়াই তিনি আমাদের এত আপনার জন। 

কবিরাজ গোস্বামী সার্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসের একটি 
চিত্রণীলা বিবৃত কবিয়াছেন। বিষষটা অকিঞ্ধিংকর। ভক্ত 

সার্কবভৌমের মনস্কামন! পূরণ কবিবার জন্য মহাপ্রভু অতিভোজন 
করিয়াছিলেন। অমোঘ তরুণবয়স্ক, সে বলে,--এ সম্গ্যাসী দেখিতেছি 

১০।১২ জনের খাছ একা খায়। অমোঘেব এই নিন্দনের অপরাধে 

তাহার বিস্থচিক] হয়। প্রতভৃব কৃপায় সে বাচিয়! যায় এবং কৃষ্ভক্ত হয়। 

শ্রীচেতন্যে মাহাত্মযবর্ণনার জন্যই এই চিত্তরলীল! বিবুত হইয়াছে । 

মহাপ্রভ গৌড়দেশ হইয়! বৃন্দাবন যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন 
ভক্তগণ সঙ্গে যাইতে না পাইয়া যে আত্তিপ্রকাশ করিয়াছেন তাহা! 

মর্মস্পর্শী । মহাপ্রভৃব গৌডপরিক্রমাব বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন 

বন্দাবম দাস, কবিরাজ গোস্বামী সংক্ষেপে বলিয়াছেন) “বািয়ার 

বাজি পাতি সৈন্য সঙ্গে ঢাক বাজাইয়। লোকসংঘষ্ট সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন 

যাত্রা অন্গচিত মনে করিয়া তিনি সে যাত্রায় নীলাচলে ফিরিয়! 

আনিলেন। এধাত্রায় তাহার তিনজন মহাভক্তের সঙ্গে পরিচয়। 

রামকেলিতে রূপ ও সনাতনেব সঙ্গে এবং শাস্তিপুরে রঘুনাথ দাসের 

সঙ্গে। তিনি বুঝিলেন, রূপসনাতনের সংদার ত্যাগের সময় হইয়াছে। 

নবলক্ষপতির সন্তান তরুণ বঘুনাথের সময় এখনো হয় নাই। তাহাকে 
যে উপদেশ তিনি দিয়াছিলেন-_- তাহা! যুগে যুগে পরম সত্য । 
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স্থির হৈয়৷ ঘরে যাও না হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবদিন্ধুকূল ॥ 
মর্কট বৈবাগ্য না কর লোক “দখাইয়]। 

যথাযোগ্য বিষয় ভূগ্চ অনাসক্ত হুইয়। ॥ 

অন্তরেতে নিষ্ঠ। কর বাছে লোক ব্যবহার। 

অচিরাতে কৃষ্ণ তোম! করিবেন উদ্ধার ॥ 

মহাপ্রভুর উপদেশ পালন করিয়া রঘুনাথ অচিরাংই উদ্ধার লাত 
করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই যাত্রা ব্যর্থ হয় নাই, যে তিনজন 

মহাপুরুষকে তিনি উদ্ধার করিলেন_তাহাদের বাদ দিলে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার সম্পূর্ণা হইত না। 

কবিরাজ গোস্বামী প্রভূর বনপথে একাকী বৃন্দাবন গমনের বর্ণনা 

দিয়াছেন।৮ পথে এবং বন্দাবনে ইতরপ্রাণীদের যে প্রেমাবেশের 

এবং মানবীয় ভাষায় কঞ্চনামগানের বর্ণনা দিয়াছেন তাহাকে 

কাব্যালঙ্কারের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। বৃন্দাবন এখনো পুনরুদ্ধুত 

হয় নাই। মহাপ্রতূই বৃন্দাবনের উদ্ধার করিলেন। বুন্দাবনে মহাপ্রভু 
অনবরত ভাবাবেশে অগ্রকৃতিস্থ হইতেন। যমুনা দেখিলেই ঝাপ 
দ্িতেন। লোকসংঘটের বিরাম ছিল না। সেজন্য সঙ্গী বলদেব 

ভট্টাচাধ্য তাহাকে তাড়াতাড়ি প্রয়াগে লইয়া গেলেন। প্রয়াগের 

পথে যবনোদ্ধারের কাহিনী আছে--ভাগ্যে পববর্তী যবনরাজ 

টৈতন্যচরিতাম্বতৈর খোজ রাখিত না । নতুবা ষবনোদ্ধারের কাহিনী 
আমরা জানিতেও পারিতাম না। গ্রয়াগে আসিয়। মহাপ্রত 

প্রীরূপকে পাইলেন। বূপে শক্তি সঞ্চার করিয়া তিনি-__ 

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। রূপে কপা করি তাহ! সব সঞ্চারিল। 

শ্রীরূপ হৃদয়ে গ্রতৃ শক্তি সঞ্চারিল। সব তত্বনিরূপণে প্রবীণ করিল ॥ 
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বৈষ্ণবরসতত্বের গুঢ়মর্শ শ্রীচৈতন্যের জীবনে চরম সার্থকতা 
লাভ করিয়াছে, রামানন্দ রায় ইহার প্রবক্তা--রূপই ইহার 

ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। কালপ্রভাবে বৃন্দাবনকেলিকথ৷ বিলুপ্ত 

হইয়াছিল, তাহাকে পুনঃগ্রকাশের জন্য শ্রীচৈতন্য রূপকে বৃন্দাবনে 
প্রেরণ করিলেন। রূপও তাহার ভ্রাতা সনাতন বুৃন্দাবনে আশ্রয়লাভ 

করার পর-_বৃন্দাবন মহাতীর্ধে পরিণত হইয়াছিল। 

রূপ তাহার গ্রন্থগুলিতে ঠৈঞ্চবভত্বের যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন 

তাহা তিনি শ্রীচতন্যদেবের উপদেশ হইতেই পাইয়াছেন--কবিরাজ 

গোস্বামী এইভাবে এ তত্বকে ঠৈতন্যের মুখ দিয়াই প্রয়াগেই বিবৃত 

করাইয়াছেন। এই তত্ব পূর্বেই সাধ্যলাধনতত্ব-প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । মহাভাবের বক্রমোন্মেষ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী 

বলিয়াছেন-_ 

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদনয়। 

রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥ 

প্রেমবুদ্ধি ক্রমে নাম ন্েহ মান প্রণয়। 

রাগ অচ্ছরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 

দি গুণাদিশ্রবণ, নামকীর্তন ইত্যাদি ইন্জরিয়সাধ্য ব্যাপার 
হইতে যে ভক্তির উদয় হয়--তাহাই সাধন ভক্তি (বৈধী ও রাগাচগা)। 

ইহা হইতে শ্রীকষে রতি জন্মে। ইহার ছারা চিত্তের মহুণতা 

সম্পাদিত হয়। তারপর চিত্ত যখন আর হয় ও মমভাময় হয়, তখন 

এঁ রতি প্রেমে পরিণত হয়। প্রেম গাঢ় হইলে তাহাকে ম্সেহ বলে। 

ন্েহ জন্মিলে চিত্ত দ্রবীভূত হ। স্সেহ গাঢ় হইলে মানের জন্ম হয় 
অর্থাৎ প্রিয়তমের প্রতি মান করিবার অধিকার অনুভূত হয়। মানে 

বামত। ঝ। বক্তা দেখাই! অস্তবেব দ্বাক্ষিত্যে জনগুভৃতপূর্বব মাধুর্যের 
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আম্বাদ লাভ হয়। মানের পর পপ্রয়তমের সহিত অভেদবুদ্ধি 

জন্মিলে মান প্রণয়ে পরিণত হয়। প্রণয় রাগে পরিণত হয় তখনই, 

যখন প্রিয়সঙ্গে গভীর ছুঃখকেও সখ বলিয়া অনুভূত হয়। এই রাগ 

অন্রাগে পরিণত হয়, ষখন প্রিয়তম নিতুষ্ট নব ( নবনবায়মান / রূপে 

উপলন্ধ হয়। ইহ হইতে ভাবের গাঢ়ত উৎপন্ন হয়__এই ভাব বেছ্যাস্তর- 

স্পশশশুন্য । ইহা ব্রজগোপীগণের সংবেছ্ধ। ভাবের চরম পরিণতি 

মহাভাব। ইহা কেবল শ্রীবাধিকার সংবেছ্য। কবিরাজ গোম্বামী 

এই কৃষ্ণরতির ক্রমোন্মেষ দেখাইয়াছেন_ ইক্ষুবসের ভ্রম-পরিণতির 

উপমায়। 

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সাব। শর্কর! সিতা মিছরি উত্তম 

মিছরি আব। (বীজ-ইক্ষু ইক্ষুরস-গুড-খাড়-গুড়-_দলুফ।-চিনি-মিছরি- 

তারপর উত্তম মিছরিব সহিত উপমিত মহাভাব)। 

” অলঙ্কারশাস্ত্র যে ভাবে স্থায়ী ভাব হহতে রসনিষ্পর্তি দেখাইয়াছে _ 

ব্ন্মত্বাদ-সহোদর রসনিম্পত্তির মত কবিরাজ গোস্বামী ত্রদ্গন্বাদ-রসেরও 

নিষ্পত্তি দেখাহয়াছেন। শ্রীকষ্চে রতিই গ্ৰায়ী ব্ঞাব- ইহাই 

শ্রীকষ্চবিষয়ক বিভাব অন্ুভাব সঞ্চাবী ভাবের সাহায্যে ক্রমে 

্রন্মস্বাদ বা মহাভাবে পরিণত হয়। ইহাই তাহার বক্তব্য । 

ভক্তভেদে শ্রীকষ্ধরতিকে তিনি পঞ্চপ্রকার বলিয়াছেন। 

এই পঞ্চ গ্রকাবের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । শাঞ্খরতি, 

দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যবতি ও মধুর রতি। বিষয়-বৈরাগ্য 

জন্মিলে ভক্ত যখন আত্মানন্দে বিভোব হয়, তখন শমভ্াবের 

উত্পত্ি হয়। এই শমগ্রধান ভক্তের সংসারাসক্তি-রহিত চিত্তে 

শ্রীকষ্েে পরমাত্মজ্ঞানজনিত রতিই শাস্তরতি; মুক্তিলাভের জন্ত 

সনকাদি মুনিগণ এই ভাবের উপাসক। এইভাবে ভক্তদের কাছে 
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ভগবান চতৃভূ্জ বিঞুরূপে প্রতীত হইতে পাখেন। এই শ্রেণীর 
ভক্তের! তপোবন বা কোন নির্জন স্থানে নাধন ভর্জন করেন। 

দাশ্যবতিতে ভগবানের এশখধ্য চমংকৃত ও মুগ্ধ হইয়া ভক্ত নিজেকে 

তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়! শ্বকীয়তার অভিমান ত্যাগ করিয়া দাসের মত 

সেবাপরায়ণ হয়। এই ভক্তি জন্মিলে ভক্ত ভগবানের মহিমা ও গুণ 

কীর্তন করে, ভক্তগণেব সঙ্গ যাজ্ঞা করে , ভক্তগণের মেধা কবে, মন্দিরে 

মুষ্িবিগ্রহের পরিচর্ধ্যা করে, যাহ কিছু আহাঁব কবে তাহা ভগবানের 

উদ্দেশে অর্পণ করিয়া প্রসাদরূপে ভোজন কবে । স্তবস্ততির দ্বারা হৃদয়ের 

আকৃতি প্রকাশ কবে। সখ্যভাবে ভক্ত নিজেকে ভগবানের 

সমকক্ষ ভাবিয়৷ তাহাকে ক্রীভাসঙ্গী মনে করে । ভগবান সম্বন্ধে কোন 

সঙ্ষোচবোধ থাকে না- তাহার সম্বন্ধে এশ্বধ্যজ্ঞান একেবারেই থাকে না। 

ব্রজরাখালছের এইভাব। 

ভগবান সম্বন্ধে শিশুসস্তানের প্রতি মাতাপিতার মত অন্থুকম্পা, 

অনুগ্রহ ও লালনাদিব ভাব-ই বাৎসল্যভাব। মাতৃহৃদয় বা পিতৃ 

হৃদয়ের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও ন্েহবিগলিত ভাবই এই ভজনের অঙ্গীভূত। 
শৃঙ্গার বাআদিরন স্যস্টির ষেস্থায়ী ভাব-_তাহাই শ্রী সম্বন্ধে মধুব 

রৃতি। এই মধুব রতির ক্রমোন্মেষই আগে দেখানে! হইয়াছে । ইহাই 
ব্রজগোপীদের ভাব। এই ভাবপাধনাশিক্ষা দেওয়ার জন্যই 
শ্রীচৈতন্যদেব বূপাদ্দিব মতে বাধারুঞ্ের মিলিত বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ। 

শ্রীকষেঃ পঞ্চবিধ বতি আবার ছুইপ্রকার-__এশববধাজ্ঞানমিশ্া আর 
কেবলা । “গোকুলে কেবলা রতি এশ্বর্যজ্ঞানহীন |, শ্রীক্চ যখন 

দেবকী-বস্থদেবের চরণ বন্দনা কবিলেন, তখন এরশ্বর্যজ্ঞানে তাহাদের 

ভীতিভাব জন্মিল--কিন্ত গোকুলে নন্দ অনায়াসে নিঃসঙ্কোচে নিজের 

বাধ। (পাছুকা)) শ্ীকষ্ণকে বহন করিতে দিয়াছিলেন। যশোদা শ্রীকুষের 
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মধ্যে এশ্বধ্যের বিকাশ দেখিয়াও তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন নাই। 

রজ্ছুদ্বার! উদুখলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন | অঞ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া 

ভয়ে বিম্ময়ে কম্পমান হুইয়৷ পূর্বের নিঃসক্ষোচ সখ্য-ব্যবহারের জন্য ক্ষমা 

চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজে শ্রাদামাদি সখার শ্রাক্খের অসাধারণ শক্তি 

ও বিভূতিপ্রকাশ দেখিয়াও সমকক্ষ সখাই ভাবিত। শ্রাকুষণের কাধে 

চড়িতেও তাহাদের কু বোধ হয় নাই। 

দ্বারকায় শ্রীরুঞ্ণ রুক্সিণীকে একবার পরিহাম করায় ভয়ে দেবী 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িম়াছিপেন-ব্রজে ব্রজগোপীরা কৃষ্ণের পরিহাসের 
উত্তরে তীব্রতর পরিহাস করিতে এমন কি তিরস্কার করিতে ও 

কুষ্ঠিত হয় নাই ! 

এই সব কথা মভ্াপ্রভৃ নবদীপে বলেন নাই, রায় রামানন্দের সঙ্গে 

মিলনের আগে পুবীধামে অন্তরঙ্গ ভক্তদেব কাছে এমন কি স্বরূপ 

দামোদর বা সার্ধভৌমের কাছেও বলেন নাই। রায় রামানন্দের 

সঙ্গে আলোচনাতেই এ তত্ব ম্রিত হইয়াছে । উপযুক্ত পাত্রজ্ঞানে 

মহাপ্রভু বূপকে বিস্তৃতভাবে এসব কথা বলিলেন--তাই আজ আমরা 

এ তত জানিতে পারিয়াছি। রূপের লেখনীতেই ইহা অপূর্ব 

সাহিত্যরূপ লাভ করিয়াছে । কবিরাজ গোস্বামী রূপের মুখে এবং 

তাহার গ্রন্থে যাহ! জানিয়াছিলেন তাহাই সংক্ষেপে বিবুত করিয়াছেন । 

“অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিব।” 

প্রয়াগে মহাপ্রভুর প্রধান কাধ্য শ্রীরূপে শক্তিসঞ্ার, কাশীধামে 

প্রধান কাধ্য সনাতনে শক্তিসঞ্চার। রূপকে মহাপ্রভু যে উপদেশ 

দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভক্তি তত্বের, শ্রীরূপের হৃধয়ে মধুররসের উদ্বোধনের 

জন্য । সনাতনকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা শান্্রনিবদ্ধ জ্ঞানের-_ 

যেন শাস্তরন উদ্বোধনের জন্য । ইনাতে শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান ও 
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অবতারবাদের কথাই বেশি । বক্তবোর সমর্থনের জন্য অজন্র শাস্ত্রোক্ত 

শ্পলোকের অবতারণা আছে। ইহাতে শ্রচৈতগ্তের অগাধ পাঙ্িত্যের 

কথাই ব্যক্ত হইয়াছে । কবিরাজ গোম্বামী স্থত্রাকারে সব কথ! বলিয়া 

গিয়াছেন, বিশদ ব্যাখ্যার অবসর পান নাই; অনেক স্তলে কেবল তালিকা! 

ও তাহাদের স'জা নির্দেশ । শ্রীচৈতম্যদেবের প্রেমধর্দের সে স্বচ্ছতা, 

সবলতা, মাধুধ্য তাহা এই উপদেশে নাই । ইহাতে আছে আন্তবাক্যমূলক 
চুলচেবা তত্ববিশ্নেষ ও বিচার। এই তত্ব সাধ্যলাধনতত্বের 

মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যুক্তিমূলক ক্রম অন্থসরণ করে ন।-- 

আবেগাত্মক ক্রমও ইহাতে নাই । 

মহাপ্রভু প্রকাবান্তরে নিজেকেই অবতার প্রতিপন্ন করিলেন, কিন্ত 

সনাতন যখন বলিলেন-“'ম্দৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়।' তখণ-__ 
প্রভু কহে চতুরালি জান সনাতন আর কিছু বলিলেন না। 

সনাতনেব প্রতি উপদেশ শাস্ত্রজ্ঞ চেতন্যের ধর্শব্যাখা। | অনববত 

বহু গ্রস্থ হইতে শ্লোক তুলিয়া ধন্মশিক্ষাদান চেতন্যের স্বধন্ম নয়। আমাদের 

দেশেব তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ গ্রন্থে তাহাদের বক্তব্য কোন মহাপুরুষের 

বা অবতারের মুখ দিয়া বলাইতেন। তাহাতে বক্তব্য বহুগুণে শ্রদ্ধেয় ও 

অনুসরণীয় হইয়া উঠিত। কবিরাজ গোস্বামী ব্রজের গোস্বামীদের 

কাছে যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন--বিশেষ করিয়া বূপসনাতনের 

কাছে যাহ! শিখিয়াছিলেন তাহ। তাহাদেরই উদ্দেশে মহা প্রভূর মুখে 

বসাইয়াছেন। 

শ্রীচৈতন্যদেব নিজের জীবনে পরম ভাগবতলক্ষণ ও মহাভাবাবেশ 

প্রকট করিয়! বহু ভক্তিহীনের অস্তরেও রাগান্গগা ভক্তির উদ্রেক 

করিয়াছেন-_-এশ্বধ্যবিভূতিপ্রকাশের ছ্ারাও দাস্যভক্তির উদ্বোধন 

করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি যে ভাবে বৈধী ভক্কির উদ্রেক করিতে 
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হয়, সেই ভাবেই অগ্রলব হইয়াছেন। শ্রীরষ্জের স্বরূপ, তাহার 

মহিমা, তাহার রূপমাধুষ্য ইত্যাদির কথা বলিয়াছেন। ভক্তি ছাডা-_ 

কোন গতি নাই, “নান্তঃ পন্থাঃ বিগ্তে অয়নায়? । যত বড জ্ঞানী হউক, 

অষ্ট সিদ্ধি অরিগত হইলেও, ভক্তি না থাকিলে কিছুতেই যে তাহার 

মুক্তি নাই, এ নকল কথা না জানিলে সনাহন বিপুল মানবৈওব ত্যাগ 
করিয়া পথের ফকির হইতেন নী। অতএব এ সমস্ত উপদেশ সনাতনের 

জন্য নয়, সনাতন উপলক্ষ মাত্র, ইহা সর্বসাধারণের জন্য । এই সকল 

উপদেশের মধ্যে গ্রস্থসর্ধবন্থ প্ডিতদেব জন্য একটি চরণ আছে-- 

বহুশাস্্র কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বজ্জিবে । 

আর ছুটি চরণ টৈষ্বধর্খের ওদাধাজ্ঞাপক-_- 

অন্ত দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে । 

প্রাণিমান্ত্রে মনোবাকো উদ্বেগ না! দিবে। 

মহাপ্রভু বৈধীন্ভক্তির সাধনপ্রক্রিয়াব কথা বলিয়া শেষে রাগান্গ৷ 

ভন্তির কথ! সংক্ষেপে বলিয়াছেন । 

কবিরাজ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে ভাগবত, গীতা! ইত্যাদি গ্রস্থ হইতে 

অজন্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রকারান্তবে বলিযাছেন-_শ্রীচৈতন্যদেব 

ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে অশান্ত্রীয় কোন কথ| বলেন নাই । কিন্তু শান্ত গ্রন্থে 

থাকা এবং তাহার ব্যাখ্যান্বিতি এক কথা আর তদচ্চসাবে আদর্শ 

ভক্তের জীবন্ধাপন অন্য কথা। তিনি ছাড1 নিজ জীবনে চবম তত্ব 

উপলব্ধি ও আচরণেব দ্বারা তাহার চবম সার্থকতা দান করিয়াছেন, 

তাই তাহার মুখে তত্ববিবৃতির মূল্য অসামান্ত। শ্রীচৈতন্য নিজে 

ভক্তিমার্গের চরম স্থানে পৌছিয়৷ সনাতনকে আদর্শ ভক্তেব মত জীবন- 

যাপন করিতে এবং তন্দ্বারা “কালান্নষ্ট ভক্তিধর্শকে পুনরুদ্বোধিত 

করিতেই বলিয়াছেন। 
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আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রস্থ। অপুযুরুক্রমে। 

কুর্বস্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিখভূতগুণোহরিঃ। 

শ্রীচৈতন্তদ্দব সার্বভৌমের সহিত বিচারে ভাগবতের এই 
শ্লোকেব বহুবিধ অর্থ করিয়া সার্বভৌমকে চমকিত করিয়াছিলেন। 

সনাতন সেই ব্যাখ্যাগুপণি শুনিতে চাহিলেন। কবিরাজ গোস্বামী 

এই ব্যাখ্যাপ্তলি অতিসংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। এই বাখ্যায় 

শ্ীচৈ শুগ্তদেবের ব্যাকরণ ও অভিধানের পাগুত্যই প্রকাশ পাইয়াছে। 

ওক্তিতত্বেব দিক হইতে ইহার মুল্য সামান্যই । এ পাণ্ডিত্য 

নিমাইপণ্ডিতেব টোলেরই উপযুক্ত! একদিন নিম।ই এই শ্রেণীর 
পাগ্ডিত্যের দ্বারা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের চমকিত ও বিব্রত করিয়া 

ভুলিয়াছিলেন। যে পাগ্ডিতাকে নিতান্ত বহিরঙ্গ জ্ঞানে মহাপ্রভু ব--৭ 

করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী কেন ষে এখানে তাহার অবতারণ! 

করিপেন বুঝ। যায় না! সার্বতৌমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে ও 

বিচারগুসঞ্জে বরং ইহার স্থান ছিল। 

সনাতন গোস্বামী ঠৈঞ্ব স্মৃতি গ্রস্ত হরিভক্তিবিলাস রটন। করিয়া- 

ছিলেন। তাহার সুচিপত্রও কবিরাজ গোস্বামী শ্রচৈতন্তেব মুখে 

বসাইয়াছেন। ইহাও শ্রীচৈতন্তের ভাববিহ্বল জীবনের পক্ষে 

স্থসমঞ্রস নয়। তবে স্থানটা পুরী ব] বুন্দাবন নয়, কাশীধাম। 

স্থানমাহাত্মোে এখানে তখকথিত প্রঞ্কতিস্থতা ফিরিতেও পারে। 

সনাতন পুবীধামে গেলে প্রতু প্রত্যহ তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন। 

সনাতনের গায়ে ছিল কওুরসা। সেই কণুরসার রস তাহার চন্দনাক্ত 
অঙ্গে লাগিত। ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্যের অঙ্গে এমন অপূর্বব ভূষা বিলেপন 
কোন কবি কল্পনা করিতে পারেন নাই। সনাতন এজন কুম্ঠিত ও 

দুঃখিত হহঁয়া মনে মনে প্রাণত্যাগের নংকল্প করিতেন। মহাগ্রতু 
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জানিতে পারিয়া তাহাকে যে কথা বলেন--সনাতনের স্ুদীর্ঘজীবনে 

তাহাই ব্রত হইয়াছিল। 

তোমার শরীরে মোর প্রধান সাধন। 

এ শবীরে সাশিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ 

ভক্ত ভক্তি কষ্তপ্রেম তত্বেব নিধাব। 

বৈষ্ণবের ভূত্য আব বৈষ্ণব আচার ॥ 

কষ্ণভক্তি কঙ্খপ্রেম সেবাপ্রবর্তন | 

লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ ॥৷ 

নিজ প্রিয় স্থান মোব মথুর! বৃন্দাবন । 

তাঁহা এত ধর্ম চাই করিতে প্রচলন ॥ 

এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন-_-“আমি মাতৃ- 
আদেশে নীলাচলে বাস করিতেছি । আমি নিজে বুন্দাবনে গিয়! 

ধশ্মপ্রচার কবিতে পাবিতেছি না। আমার কাজ তোমাকেই কবিতে 

হইবে অর্থথৎ তোমার দেহেতেই আমাকে সে কাজ করিতে হইবে ।” 

কূপ পুরীধামে গেলে মহাপ্রভু তাহাব অনাধারণ কবিত্বের 

নিদর্শন দেখিয়া মৃগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আগেই তাহার ব্রতভার 

লাভ করিয়াছিলেন । 

ছোট হবিদাসের বিবরণ কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃত ভাঁবেই 

দিঘ্াছেন। ভগবান আচার্ধোর আদেশে হরিদান মহাপ্রভৃর সেবার 

জন্য শিখি মাহাতীর ভগিনী বৃদ্ধা মাধবী মাহাতীর কাছ হইতে 

একসের মিষ্টি চাউল 'আনিয়াছিলেন। এই মাহাতী নারীগস্ণর মধ্যে 

সব চেয়ে বেশি ভক্কিমতী ছিলেন। মহাপ্রতু রাধিকার গণের 

গণনায় সাড়ে তিনজনের মধ্যে ইহাকে অর্ধজন (স্ত্রীলোক বলিয়।) মনে 
করিতেন । 
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আহারকালে এই চাউলের অঙ্নের খুব হ্খ্যাতি করিয়া কোথা হইতে 

পাওয়া! গেল মহাপ্রভু তাহার খোজ লইয়া জানিতে পাবিলেন 

_হরিদাম এই চাউলসংগ্রহের জন্য একজন নারীর (মাঁধবীর) 

সঙ্গে দেখা কবিয়াছেন। এই অপরাধে শ্রীচৈতন্তদেব তাহাকে 

ত্যাগ করেন। ভক্তের সকলে মিলিয়৷ হরিদাঁসকে ক্ষমা করিবার জন্য 

সাধা সাধনা করিয়াছিলেন, কিছুতেই শ্রীচৈতন্তদেব বিচলিত হ'ন নাই। 

একটি বৎসর ধরিয়া হরিদান দূর হইতে প্রত্ৃকে দেখিয়া অশ্রপাত 

করিতেন। শেষে হরিদাস প্রয়াগে গিয়া শোকে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ 

করেন। চরিতকার বলিয়াছেন-_-লোকশিক্ষার জন্য বিশেষতঃ 

ভক্তগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্ষমার অবতার হইয়াও মহাপ্রতু এই 

দৃ়তা দেখাইয়াছেন |” 
পক্ষান্তরে, রায় রামানন্দ তরুণী দেবদাসীদের স্বহন্তে অঙগসেব! 

করেন, তাহাদের আনান করান, বস্ত্র পরান এবং তাহাদের সেবা! গ্রহণ 

করেন; --একথ প্রছ্যয়মিশ্র মহাপ্রভৃকে নিবেদন করিলে মহা প্রভূ 

বলিলেন--'রামানন্দ ইন্জ্রিয়জয়ী, নিবিকার মহাপুরুষ । তাহার কথা 
তবতন্ত্র। 

নিবিকার দেহমন কাষ্ঠপাষাণসম। 

আশ্চধ্য তরুণীষ্পর্শে নিবিকারমন ॥ 

এক-রামানন্দের রয় এই অধিকার । 
তাতে জানি অপ্রাকৃত শরীর তাহার ॥ 

অথচ- আমিত সন্যালী আপন! বিরক্ত করি মানি। 

দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম নাহি শুনি ॥ 
তবনু বিকার পায় মোর তঙ্গু মন। 

প্রকৃতিদর্শনে স্থির রয় কোন জন ॥ 
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এই বলিয়া তিনি প্রদ্য়কে তাহার কাছেই কঞ্চকথা ও ভক্তিতত্ব 
শুনিবার জন্য পাঠাইলেন। কারণ, বিষয়ী হইয়া সন্ন্যানীকেও উপদেশ 

দেওয়ার অধিকার তাঁহার আছে। মহাপ্রভুর লীলারহস্য তাহার অস্তরজ 
ভক্তগণও সব সময়ে বুঝিতে পারিতেন ন1। 

ওক্তগণ পাছে ছঃখ পায়, সেই ভয়ে শাকপ্রিয় শ্রীচৈতন্যদেব 

অনেক সময় গুরু ভোজন করিতেন। ছিদ্রান্বেধী বামচন্দ্রপুরী ইহা]! 

লইয়া নিন্দা করিতে থাকে--তাহাতে মহাপ্রভূ কিছুকাল অদ্ধাশনে 
ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, তিনি লোকাপেক্ষা মানিয়া 

চলিতেন--এইকথা বলিবার জন্যই কৰিরাজ গোস্বামী কেবল রামচন্ত্র- 

পুরীর বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । 
কবিরাজ গোস্বামী বড হরিদাস ও আপন গুরু রঘুনাথের কাহিনী 

সবিস্তারে বর্ণনা কবিয়াছেন। রঘুনাথ বাংলার বুদ্ধদেব । বঘুনাথের 
ত্যাগ ও তপস্তার তুলনা নাই । 

বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন নিত্যানন্দ লাখি মারিয়া বৌদ্ধবিজয় 
করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী পুরীপথে গৌড়িয়াদের বর্ণনার 

প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--শিবানন্দ সেন প্রতিবং্সর সকলকে যত্ব করিয়া 

নীলাচলে লইয়া আসিতেন, পথের বায়ও তিনি নির্বাহ করিতেন। 

একবার পুবীর পথে আমিবার সময় আহার ও বাসস্বানের 

ব্যবস্থা করিতে শিবানন্দের বিলম্ব হয়াছিল। ক্ষুধার্ত হইয়া! নিত্যানন্দ 

শিবানন্দকে লাথি মারেন এবং অভিশাপ দেন 'তোর তিন পুত্রের 
মৃত্যু হউক'। বল! বাহুলা, লাথি খাইয়া! শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন । শিবানন্দের মহত্ব ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

শিবানন্দই নিতানন্দ মহাপ্রভুকে লাথি মারিবারও অধিকার 

দিয়াছিলেন। শিবানন্দের ভাগিনেয় এই গৃঢ়তথ্য বুঝিতে পারেন নাই। 



প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ১৯১ 

ইহাতে বাহুজ্ঞানহীন নিত্যানন্দের চরিত্রেরও একটা দিক পরিষ্ফুট 
হইয়াছে। 

ক্রমে মহাপ্রভূর বাহদশায় অবস্থিতির কাল কমিয়া আসিল। 
অধিরূঢ ভাবে দিব্যোন্মাদের অবস্থা চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় 

সর্বদা পাহার। দিয় রাখার প্রয়োজন হইল। এই অবস্থায় জগন্নাথ 

দর্শনের কালে এক উড়িয়া রমণী গরুড়স্তন্তে চড়িয়া তাহার কাধে 
প1 রাখিয়া তন্ময় হইয়া জগন্নাথদর্শন করিতেছিল। তাহাতে প্রতৃর 

বাহাদশ। ফিরিয়া আসিলে প্রত বলিলেন__-'এত আতি জগন্নাথ- 

আমারে না দিলা | বাহৃদশায় কোন নারীর সঙ্গে প্রভূ সম্ভাষণ 

করিতেন না- দিব্যোন্সাদ অবস্থায় তাহার এ জ্ঞান ছিল না। 

হাদশ বৎসর ধরিয়] মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদ অবস্থা চলিতে থাকে। 

এই অবস্থায় একদিন যমুনা ভ্রমে রাত্রিকালে তিনি সমুদ্রে ঝাপ দেন, 

এক জালিয়া তাহাকে বীচায়। পুনরায় সমুদ্রে ঝাপ দেওয়া অসম্ভব 

নয়। যাহাই হউক কবিরাজ গোম্বামী মহাপ্রভুর তিরোধানের 

কথা লিখিতে পারেন নাই, ইহা! এতই শোকাবহ যে ভক্ত কবি ইহার 

ইর্গিতও করেন নাই । হরিদাসের মত মহাপ্রভুর তিরোধানের (প্রাকৃত 
দেহাবসানের) বর্ণনা শ্রাচরিতামূত কাব্যের পক্ষে স্থুসমঞ্জসও হইত ন|। 

কেহ বলে বারিত্রদ্ষে' কেহ বলে দারুত্রদ্ষে, আমর। বলি কালত্রন্ষে 

বিলীন হইয়াছেন, তাই তাহার তিরোধান দিবসটি পর্য্যস্ত প্রতিপালিত 
হয় না। 



ভাগবত-সাহিত্য 

ভ্ীকষ্বিজয় -্রীরষ্ণবিজয় ভাগবতের ভাবান্বাদ। ইহার 
কবি মালাধর বন্থু। * গড়ের সুলতান ইহাকে গুণরাজ খান 
উপাধি দেন। ইহার নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কুলীন-গ্রাম। 
মালাধর প্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু কাল আগেই আবিভূত 
হ'ন। মালাধরের পুত্র সতারাজ খান ও পোত্র পদকর্তা রামানন 
শ্রীচৈতন্থদেবের ভক্ত অন্ুচর ছিলেন। 

মহাগ্রতূ শ্রীকঞ্চবিজয় গ্রন্থের রসাস্বাদ করিতেন একথা 

কেহ কেহ ধলিয়াছেন। তিনি সমগ্র গ্রন্থে “নন্দের নন্দন কষ 

মোর প্রাণনাথ" এই অমূল্য চরণটি পাইয়াছিলেন। এই একবাক্যেই 
তিনি মালাধরের বংশের হাতে বিক্রীত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 

প্ীকৃষ্চবিজয়ই বাংলায় সর্ধপ্রথম ভাগবতপাহিত্য। ইহা! আক্ষরিক 

অনুবাদ নয় বলিয়া ইহার শ্বতন্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে । শ্রীকষ্ণবিজয় 

অর্থাৎ শ্ররুষ্ণমঙ্গল-_-শ্রীরুষ্ণের জীবনচরিত-বর্ণনাচ্ছলে মহিম। কীর্তন | 

মঙ্গলকাবোর মত ইহা গ্রামে গ্রামে গীত হইত। সম্ভবত: 
প্রীকৃষ্ঃবিজয় গ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মপ্রচারের আগে আমাদের রাঢ় 

অঞ্চলের মানসক্ষেত্র গ্রস্তত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীরুষ্খবিজয়ে কবির 

ইনি প্রধানত; দশম ক্বপ্ধকেই উপজীব্য করিয়াছেন, প্রয়োজনমত অস্যান্ত 

বন্ধ হইতে বিশেষ করিয়া একাদশ দ্বন্ধ হইতে অংশ গ্রহণ করিয়! প্রীকৃষ্জন্ম 

হইতে শ্রীকৃফের মহাপ্রয়াণ পর্যান্ত সপ্পূর্ণাঙ্গ প্রীকৃফলীলা বর্ণনা! করিয়াছেন। অস্থান্ 

পুরাণ ছইতে এবং গীতাদি শাস্ত্র হইতেও মাঝে মাঝে বিষয় বন্ধ গ্রহণ করিয়াছেন। 



প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ১৯৩ 

নিজস্ব বছ কথা সমাবিষ্ট হইয়াছে বলিয়! শ্রীচৈতন্ভের আবির্ভাবের 
পূর্ব্বে আমাদের দেশে বৈষ্ণবতার কি রূপ ছিল তাহা অনেকটা 
বুঝা যায়। 

শ্ীমদ্ভাগবত রসকল্পতরু _ইহ1 হইতে ভক্ত যে রস চাহিয়াছেন 

সেই রসই পাইয়াছেন। শ্রীরষ্জ নিজেও সর্ধরদের আশ্রয় । একাধারে 

তাহার মধ্যে এশ্বরধয ও মাধুধ্যের অপূর্ব সমন্বয়। তিনি সর্বেশ্বর হইয়াও 

তাহার সমস্ত এশ্বধ্য সংবরণ করিয়া বৃন্দাবনের গোপগোপীদের 
মাঝে বেণু বাজাইয়া ধেনুর রাখালী করিয়াছেন, গোপবধূদের 
প্রেমে আত্মহারা করিয়াছেন । আবার তিনিই মথুরা-কুরুক্ষেত্র- 

দ্বারকায় বীরধর্শ ও রাজধর্ম পালন করিয়াছেন। জয়দেব হইতে 

বাঙ্গালাদেশের পদকপ্তার! শ্রীরুষ্ণের মাধুধ্যের দ্িক্টাকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহার বাখালী ভাবও তাহাদের মর্মস্পর্শ করিয়াছে-+ 

বিশেষ করিয়া গোপবধূর সঙ্গে প্রেমলীলার মধ্যে তাহার। মাধুধ্যের 

চরমন্বর্ূপ লাভ কবিয়া তাহাকেই বহুপদে বাণীরূপ দিয়াছেন । 

শ্ীকষ্ণ-বিজয়ের কবি ই কৃষ্ণের এ্রশ্বর্যের দিক হইতেই আবিষ্ট হইয়া 
শান্ত ও দাস্যভাবের সাধনাকে বিশেষ করিয়া প্রতিষিত করিয়াছেন। 

তাহার কাব্যে বৃন্দাবনলীল! ষে স্থান পায় নাই তাহা নহে, কিন্ত তিনি 

ইহাকে প্রাধান্ত দেন নাই। ইহাতেও শরীরের এশবর্ধযই প্রবল 

হইয়াছে । 

মালাধরের শ্রীকুষ্ণবিজয় রচনার উদ্দেশ্য ছিল কৃত্তিবাস কাশীরামের 

মত লোকশিক্ষাপ্রচার । তাহার গ্রন্থ গ্রামে গ্রামে গীত হইবে এই 
অভিপ্রায়েই রচিত। ভাগবত অতি ছুর্হ গ্রস্থ---ভাগবতের ভাষা সহজ 

স্কৃত নয়। কাজেই অতি কম লোকেই ইহার আন্বাদের সৌভাগ্য 
লাভ করিত। মালাধর সর্বসাধারণের জন্য কৃত্তিবাসের মত মূল গ্রন্থের 
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সহজবোধ্য অংশকেই ভাষারূপ দিয়াছেন। কৃত্তিবাসের মত তিনি 
কাব্যকে চিত্তাকর্ষক এবং লোকশিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য 
ভাগবতের বহিভূ্তি অন্যান্ত গ্রন্থ হইতেও কিছু কিছু বিষয়বস্ত 

গ্রহণ করিয়াছেন। সব চেয়ে বড় কথা বোধহয় সাধারণ লোক মধুর 

রসের, এমনকি সধ্যরসের সাধনার কথাও ভাল বুঝিবে না বলিয়া তিনি 

শ্রীকঞ্ের এশ্বধ্যের ও বলবীধ্যপরাক্রমের কথাই ফলাও করিয়া 
বলিয়াছেন। 

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ধশাস্ত্রের নিক্ষর্ষ, সে জন্য ইহাতে বহু দুরূত 

ছুরধিগম্য তত্বকথা শুকাদির মুখে প্রোক্ত হইয়াছে । মালাধব সে 

সব তত্বকথা বজ্জন করিয়াছেন তাহার রচনায়। বলা বাছলা, 

সেইসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের রসাঢ্য কবিত্বময় অংশগুলিও বাদ 

গিয়াছে! 

বাংলাদেশে যেরূপ ধশ্ম ঠাকুর ও চণ্ডী মনসার গ্রভাব প্রতিপত্তি 

চলিতেছিল, বৌদ্বপ্রভাবে ভক্তিধর্শ যেপ মন্দীভূত হইয়৷ গিয়াছিল, 

ধন্মাচরণ যেরূপ কা'মনামূলক হইয়া উঠিয়াছিল--তাহাতে শ্ীকুষ্ণকে 
উপাশ্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করার এবং নিষ্কাম ভক্তিধন্মগ্রচারের 

প্রয়োজন হইয়াছিল। মালাধর সেকালের ধশ্মের ছুগতি দেখিয়া 

ভ্রীকষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার জন্তই উদ্গ্রীব ছিলেন। ভক্তিধন্ধের 

চরম কথ! শুনাইবার দেশকালপাত্র তখন ছিল না--তিনি তাহার 

ইঞ্গিতমাত্র দিয়া গিয়াছেন। 
মালাধরের বণিত বুন্দাবনলীলায় প্রেমধন্ম অপেক্ষা বীরধর্মের 

অন্থগীলনের কথাই বেশি করিয়া বল! হুইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থখানি কেবল 

শ্রীকফের জীবনীর ঘটনাপরম্পরার অতি ভ্রুত সঞ্চারে নিরাভরণ 

বিবৃতি। কেবল রাসলীলাপ্রনঙ্গেই কবির লেখনী রসসিক্ত হইয়! 
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একটু মন্থরতা! লাভ কবিয়াছে। শরীরের বাল্যলীগার বর্ণনায় বেশ 

মৌলিকতা আছে। 

কোথাও কোথাও পক্ষী স্থনাদ সে পূরে। 

তার সঙ্গে রা কাডে দেব দামোদবে ॥ 

কোথাও মর্কট শিশু লাফ দেই রঙ্গে। 

তার সঙ্গে লাফ দেই শিশুগণ সঙ্গে ॥ 

কোথাও মযুব পক্ষ নান! নৃত্য কবে। 

সেইন্ধপে নাচে তথ! দেব দামোদরে ॥ 

কোথায় পক্ষগণ আকাশে উডি যায় 

তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়! বেড়ায় ॥ 

মালাধবের রাসলীলাবর্ণনাতেও কবিত্ব আছে-_-ইহার কতক অংশ 
অন্থবাদ, কতক অংশ কবির নিজন্ব। জয়দেবের প্রভাবও 

আছে । মঙ্গলকাব্যের মত বনেব ফুলের একটা দীর্ঘ তালিকা থাকিলেও 

বাসক্ষেত্রেব আবেষ্টনীব বর্ণনাও সুন্দর । কবি রাসলীলাব উপসংহারে 

বলিয়াছেন--রসমহোদধি মাঝে ব্রজাঙগনা ভাসে। 

ভাগবতে রাধার নাম নাই , মালাধর বলিয়াছেন,-'রাধার 

অঙ্গেতে দেয় অঙ্গের হেলন”'। শ্রীকুষ্ণের অন্তর্ধানের সময় কিন্ত 

রাধার নাম না করিয়া ভাগবতেব অনুসরণে “এক নাবী লৈয়া 

কষ করিল গমন”-_ এইরূপ লিখিয়াছেন। কবি রাস-পঞ্চাধ্যায়ের 

অপূর্বব ক্লোকগুলির অনুবাদ করেন নাই। ভাগবতে প্রাকত সতীধর্শ 
ত্যাগের যে নিন্দা আছে--মালাধর তাহাতে রসান দিয়া বাংলার 

নারীদের উপদেশ দিয়াছেন । 

ভাগবতে যে জ্ঞানৈশ্ব্যা, ও রসমাধূর্যা, তাহার কিছুই এ গ্রন্থে 
স্থান পায় নাই । কবি ভাগবতে বণিত ঘটনাপরম্পব'কে জনসাধারণের 
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শ্রত্তিরোচক করিয়া ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। যে জনসাধারণ 

কবির লক্ষা-_-সে জনসাধারণ অশিক্ষিত অমাজ্জিতরুচি, সেজন্য তাহার! 

যাহ] বুঝিবে না, তাহ ইহাতে স্বান পায় নাই । সেজন্যই যত আজগুবি 
ব্ূপকথাশ্রেণীর বিষয়ই ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ, বজ্রনাভের উপাখ্যান ইরিবংশের বিষুপর্ব হইতে লইয়া ইহাতে 
ংযোজিত করা হইয়াছে । ইহ রীতিমত রূপকথ1। এই প্রসঙ্গে 

কবি রামায়ণের কাহিনীটাও বলিয়া লইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে 

যেমন বহু অবান্তর কাহিনী, বিশেষ করিয়া! বামায়ণের কাহিনী 

অন্ুপ্রবিষ্ট কবা হইত, ইহাতেও তাহাই হইয়াছে। 

শ্রীকঞ্চের প্রত্যেক বিবাহটির ইহাতে ফলাও করিয়া বর্ণন1 দেওয়া 

হইয়াছে। শ্রীকষ্ণের দাম্পত্জীবনের আভাস-ইঙ্গিত মাঝে মাঝে 
আছে। তাস্থাতে রুঝ্সিণী ও সত্যভামার চরিত্র কতকটা পরিস্ফুট 

হইয়াছে। পববর্তী বৈষবসাহিত্যে এই ছুই চরিত্রের প্রেমের আদর্শ 
ছুইটি বেশ রস সঞ্চার করিয়াছে। 

ভাগবতের সংস্কৃত গ্লোকে যে বস্তু রসঘন ও গাঢ়বন্ধভাবে 

কাব্যশ্ী বদ্ধিত করিয়াছে--তাহা বাংলার প্রারৃতজনের ভাষায় 

সে মর্যাদা হারাইয়াছে। আজগুবি গল্প বলার এবং কৃতিবাসী 

ঢঙে যুদ্ধা্দির বর্ণনার আগ্রহ কবির এত বেশি যে, তাহাতে শ্ররুষ্ণের 

চরিভ্র-মহিমা ততটা ফুটে নাই, যতট। ফুটিয়াছে তাহার বলবীধ্যের 

€ চাতুরী-কৌশলের কথা। 

ভক্তিধশ্শপ্রচারে ইহা বিদ্বংসমাজে বা ভক্তলমাজে কোন 

সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় নাঁ। পরবর্তী কালে কাশীরাম 

ঘতট! ভক্তিধর্ন প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন- মালাধর ততটাও পারেন 

নাই! প্রাকৃতজনের চোখে শরীর যে একজন বহুবল্গভ অসামান্ 
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পুরুষ, এইটুকুই প্রকটিত হইয়াছে । সরলচিত, অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের 
বিরাটত্বের যে ধারণা সেই ধারণাকেই ইহাতে প্রশ্রয় দেওয়! হইয়াছে । 

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে জ্ঞান ও ভক্তির একট! প্রাথমিক স্তয়ের 

ইহাতে পত্বন হইয়াছে বটে, কিন্তু কবি যে বলিয়াছেন--“লোক 

নিম্তারিতে গাই পাচালী করিয়া ।”--এই লোকনিস্তারের সহায়তা 

ইহাতে-_শেষ দিকে যতট। হইয়াছে, গোড়ার দিকে ততটা হয় নাই। 

কবি তার পরই বলিয়াছেন--. 

ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি। 

তেকারণে ভাগবত গীতচ্ছন্দে গাহি ॥ 

সেকালে ধনীব্যক্তিরাই বাড়ীতে ভাগবতপাঠের ব্যবস্থা করিতে 

পারিতেন। ইহাতে বহু ব্যয় হইত_-সকল লোকে সে ব্যাখ্যাও 

হয়ত ভাল বুঝিতে পারিত না। কবি মে জন্য লৌকিক ভাষায় 
পয়ারছন্দে ভাগবতের গল্পগুলি লিখিয়া ভাগবতকথাকে সহঙ্াধিগম্য 

কবিয়াছেন। ইহাও একপ্রকারের লোকনিস্তার | 

ইহাতে ভক্তিধন্মের মহিমাবিবৃতি যেমনই হউক, জনসাধারণ 
ইহা ভক্তিনত মনে শুনিত এবং সমস্তই ভগবান শ্রীকষ্ণের লীল। 

মনে করিয়া কোন বিচারবিশ্লেষণ করিত না। কবিও শ্রীরুষের 

অবদান-পরম্পরাকে “কেলি' ক্রীড়া' ইত্যাদি বলিয়াছেন । উচ্চ সাহিত্যের 

আদর্শে ইহা রচিত হয় নাই-_মুল ভাগবতের মত ধর্মগ্রন্থ হিসাবেও 
ইহ] রচিত হয় নাই। ইহা লোকসাহিত্টরই অন্তর্গত। শ্রীরুষ্ণের 
স্তবস্তরতি অনেক স্থলে আছে-_সেগুলি অবশ্ঠ শ্রোতাদের শির ভূমিতে 

অবনত করিয়া দিত। 

ধর্মোপদেশ সাধারণতঃ ইহাতে গন্পচ্ছলেই দেওয়া হইয়াছে। 

যেমন, স্থদ্রাম সখার উপাখ্যান, ভূগুমুনির পরীক্ষা, অজামিলের মুক্তি। 
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ভরতরাজার উপাখ্যানে অবধৃতের চতুবিংশতি গুরুতত্বকথন ও 

উদ্ধবের প্রতি শ্রীরষ্চের ধর্মতত্বব্যাখ্যানে অপরোক্ষ ভাবে 

ধর্োপদেশই দেওয়া হ্ইয়াছে। এই ধর্মোপদেশের বাণী ফেবল 

ভাগবত হইতেই গৃহীত নয়_গীতা ও অন্তান্ত পুরাণ হইতেও 

গৃহীত। ষট্চক্রভেদের কথাও ভাগবতে নাই। যোগপ্রকরণের 

কথ! তন্ত্রাদি হইতে গৃহীত। উদ্ধবের প্রতি উপদেশ, অঞ্জনের 

প্রতি উপদেশের মত সারগর্ভ। ভাগবতে উদ্ধবের বিশ্বরূপদর্শন 

নাই, মালাধর অঞ্জনের মত উদ্ধবকেও বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন। 

মালাধর ধর্মের দার্শনিক তত্বের আভাস মাত্র দিয়া আদর্শ গৃহস্থ- 

ধশ্মপালনের কথাই এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন । 

লোকশিক্ষার জন্য রচিত এই গ্রন্থে কবিত্ব বড় কোথাও পাওয়া 

যায়না । তে যেখানে যেখানে কবি অন্রবাদ বা অনুসরণ না করিয়! 

স্বাধীনভাবে কিছু কিছু লিখিধাছেন সেখানে একটু-আধট্র কবিত্ব 
আছে। সেকালে শ্রকুষ্ণের দানলীলা, নৌকাবিলাস, জলকেলি 

ভারখণ্ড ইতাদি বুন্দাবনী উপাদান কোন কোন কাব্যের উপজীব্য 

হইয়া উঠিয়াছিল--বড-চণ্তীদাসের শ্রীকদ্চকীর্তনেও এই লীলাগুলির 
প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শ্রীরুষ্ণ বিজয়ের কোন কোন পুথিতে এই 
লীলাগুলি স্থান পাইয়াছে। এই বর্ণনাগুলিতে কিছু কিছু কবিত্ব 
আছে। কিন্তু তাহার কতট। পূর্বকবিগণের প্রাপা, কতট! শ্রীরু্ণ 

মঙ্গলগায়কদের তাহা বলা কঠিন। কারণ, শ্রীকষ্খবিজয়কাব্যে 

যঙ্গলগানগায়কদের রচনা অনেক প্রক্ষিপ্ঠ হইয়াছে। 

বাঙ্গালী কবির বুন্দীবন বাংলাদেশেরই গ্রাম গোঠ বাট দিয়! 

গড়া। কবি যে বুন্দাবনের আবেষ্টনী হ্থষ্টি করিয়াছেন আমাদেরই 

চারিপাশের সঙ্গে তাহার মিল আছে। কেবল তাহাই নয়, সেকালের 
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মঙ্গলকাবো দৈশ্পমাবেশ, পারিবাবিক জীবন ইত্যাদির বর্ণনায় যে 

সকল উপাদান গ্রহণ কর। হইত--সেই সমস্তই অনেকস্থলে আপিয়! 

পড়িয়াভে। ভাগবতের ভারতবর্ষ বাঙ্গালার মানসদর্পণে প্রতি বিশ্বিত 

হইয়। ষে রুপলাভ করিয়াছে, শ্রিরুষ্জবিজয়ে সেই রূপের কথাই আছে। 

কবির উপমাগুলিতেও বাংলার মাটির গন্ধ আছে। 

১। লাওঙলের ইষ যেন দন্ত সারি সারি. 

২। বড বড দীঘির পাড় তাঁর হাত পা ধরি । 

উদর গোটা যেন তার শুখানো গোখুরী । 

৩। ফুটি কাকুড যেন হৈল খান খান। 

৪| জেনক কৃষক রহে দেখি অনাবু্টি 

মেঘের শব্ধ পাঞা চাহে উর্ধধ দৃষ্টি। 
মালাধর বলিয়াছেন--ভাগবত শুনিলু' আমি পণ্ডিতের মুখে । 

লৌকিকে কহিয়ে সাব বুঝ মহান্ুখে। 

ইহা! হইতে মনে হইতে পারে--মালাধর নিজে সংস্কৃত জানিতেন না 
-_তিনি সংস্কৃত ভাগবত নিজে পড়েন নাই । কিন্তু শ্রীকুষ্ণবিজয় পড়িয়! 

তাহ। মনে হয় না। অনেক শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ আছে--তাহা 

কথকতা শুনিয়া সম্ভব নয়। উদ্ধব-শ্রীরুষ সংবাদে মালাধরের সংস্কৃত 

জ্ঞানেব বিশেষরূপ পবিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মালাধর ভাগবতজ্ঞ 

পণ্ডিতের সহায়ত লইয়াই এই গ্রন্থ রচন! করিমাছেন । মালাধর কি ভাবে 

ভাগবতের হ্লোকগুলিকে তাহার শ্রোতাদের উপযোগী করিয়া 

প্রয়োজনমত যোগবিয়োগ করিয়া রূপাস্তরিত করিয়াছেন-- তাহার 

ৃষটাস্তস্বরূপ রাসলীলার কিয়দংশ উৎকলন করিয়া দেখাইতেছি 
নিশম্য গীতং তদনঙগবন্ধনং ব্রজস্তিয়ঃ কষ্ণগৃহীত মানসাঃ। 
আজগ্ম.রন্তোইগ্তমল ক্ষিতোগ্মাঃ স যত্র কাস্তোজবলোলকুগ্ুলা; ॥ 
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ছুহাক্ত্যোহপি কাশ্চিদ্দোহংযধুঃ হিত্বা সমুৎ্স্থকাঃ | 

পয়োহধিশ্রিত্য সংযাবমন্ুদ্বান্টাহপরা ষষুঃ ॥॥ঃ 

পরিবেষক্তযত্তদ্ধিত্বা পায়য়স্য শিশুন্ পয়ঃ | 

শুশ্রাস্তযঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্রস্ত্যোহপান্ত ভোজনম্ ॥ 

লিম্পন্ত্যঃ প্রস্বজন্ত্যোহন্তা। অগ্স্ত্যং কাশ্চ লোচনে । 

ব্যত্যন্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কষ্তাত্তিকং যযুঃ ॥ 
না বাঃ চা 

রজন্যেষা ঘোরবপ! ঘোর সত্বনিষেবিতা । 

প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্্ীভিঃ ক্্মধ্যমাং ॥ 

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ ॥ 

বিচিন্বত্তি হাপস্তাস্তে। মা কুচুরং বন্ধুসাধ্বসম্। 
যদ্যাজ মাচিরং ঘোষং শুশ্রুর্ধবং পতীন্ সতীঃ । 

ক্রন্দস্তি বস বালাশ্চ তান্ পায়য়ত হ্হাত ॥ 

ভর্ভ,ই শুশ্রষণং জ্্রীণাৎ পরোধশ্মোহামায়য়া । 

তছ্ন্ধ,নাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চাশ্পোষণণম্ ॥ 

তুংশীলে দুর্ভগে বৃদ্ধো জড়ো! রোগ্যধনোহপি বা। 

পতিঃ স্ত্রীভিন হাতব্যো লোকেপ্দ,ভিরপাতকী ॥ 

মালাধরের অনুত্তি এইন্*প-- 
কাম অবতাব করি বংশিনাদ কৈল। 

শুনিঞ। গয়ালানারী মুচ্ছিত হেল | 
জানিল গোবিন্দ বেণু বাক্স বৃন্দাবনে । 

চলিলেন গোপনারী আপনার মনে ॥ 

ফেহো স্বামীর কোলে আছিল শুতিয়! । 

কেহ উপকঞ্ষ কয় বন্ধুজন লৈয়া ॥ 
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কেহ বন্ধন করে কেহত ভোজন । 

শিশু স্তন পিএ কার শয্যাতে গমন || 

ত্বামীরে অল্প দেই কোন গোপনারী । 

শাশুড়ীর সঙ্গে কেহো গৃহৃকম্ম করি ॥ 

স্বামীরে সেবএ কেহো স্থুবেশ করিয়া । 

কেশ মাজ্জন করে কেহ চিরুণী লয়! ॥ 

অলক তিলক করে কেহ পরগু কজ্জল। 

কে হার পবে কেহ শরবণে কুস্তল ॥ 

নী গী গা 

বাত্রিকালে ঘোরতর কানন ভিতরে । 

শিবা শত সঙ্কট গহন গভীরে ॥ 

স্বামী এডি নারি আইলে কেমন সাহসে । 

এত রাত্রে বৃন্দাঁবনে কাহার উদ্দেশে ॥ 

না কর সাহন শুন আমার বচন। 

ঘরে ঘরে চাঞ্া বোলে যত বন্ধুজন ॥ 

ঝাঁট ঘর যাহ গোপী না থাকিহ এথা। 

উদ্দেশ করিয়। স্বামী দুঃখ পায় কোথা ॥ 

স্বামী ছাড় নারীর কেহ নাইক সংসারে । 

স্বামী সেবা করিলে হয় নরক উদ্ধারে ॥ 

ত্বামী ধন্ম ব্বামী ্বর্গ স্বামী যে মুকতি। 
স্বামী তুষ্ট নেলে হয় নরকে বসতি ॥ 
ঝাট কত্রি চল গোপী আপন ভবনে । 

স্বামীর সেব। কর গিয়ে পুত্রের পালনে ॥ 
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এগুলি মালাধরের পংক্তিতে পংক্তিতে আক্ষরিক অনুবাদ নয়। 

ইহাকে ভাবান্বাধই বলা যায়। এইভাবে তিনি ভাগবতকে অনুসরণ 
করিয়া গিয়াছেন। 

মালাধর বস্থুর পরে ভাগবত অবলম্বনে ষে সকল গ্রন্থের জন্ম 
হইয়াছে, তন্মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচাধ্যের কষ্কপ্রেম তরঙ্গিণী, ছিজমাধবের 

শ্রীকষ্চমঙ্গল, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্তাষাদাসের গোবিন্মমঙ্গল, 

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, দ্দীনচত্রীদামের পদাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ 

যোগ্য । 

রঘুনাথের কুষ্গপ্রেমতরঙ্িণী-_রঘুনাথ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য । 
ইহার পাট বরাহনগ্রে। বরঘুনাথের গৃহে মহাপ্রভু পদার্পণ কবেন 
এবং তাহার ভাগবত পাঠ শুনিয়া! মুগ্ধ হইয়া ভাগবতাচা্্য উপাধি দান 
করেন। এ 

প্রভূ বলে ভাগবত এমন পড়িতে । 

কতূ নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥ 

এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচাধ্য। 

ইহা! বই আর কোন করিহ না কাধ্য ॥ চৈঃ ভাঃ 

ইনিও সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই--অনুলরণ 

করিয়াছেন। উনি ভাগবতের বারোটি স্বদ্ধের অধিকাংশ অধ্যায়ের 

মন্মকথ! কাবোর অঙ্গীভূত কবিয়াছেন। ইহাও একখানি স্বতন্ত্র 

কাব্য। ভাগবতের যে যে অংশ গ্রহণ করিলে কক্চপ্রেমের মহিমা 

সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে সেই সেই অংশই গ্রহণ করিয়াছেন কবি 
মহাপপগ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ভাগবত-পাঠই তাহার জীবনের ব্রত ও 

জীবিকাই ছিল। সে জন্য ভাগবতের গ্লোকার্কে কোখাও বিকৃত 

না করিয়া যতদুর সম্ভব প্লোকের মর্মার্থ অন্ুপ্রই রাখিয়াছেন। তাহার 
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গ্রন্থের বহু স্থলেই কবিত্ব আছে--.এ কবিত্ব তাহার নিজস্ব নয়, 

ভাগরতেরই সম্পদ্দ। তবে বঙ্গভাষায় প্রকাশের কৃতিত্ব তাহারই। 

মালাধবের শ্রীঞ্ষ্চবিজয়েব তুলনায় ইহাতে পা্ডিত্য যথেষ্ট আছে। ইনি 
ভাগবতেব তত্বমূলক অংশগুলিকে যতদৃব সম্ভব বর্জন করেন নাই। 
মালাধরের রচনা জন-সাধারণেব জন্য -_কৃষ্ণপ্রেমতরঞ্গ্ণি বিদ্ধৎসমাজেব 

জন্য ন। হইলেও ভতক্তসমাজেব জন্য। মালাধর যেমন তাহার 

গ্রন্থে ভাগবতের বহিভূত বহু পুরাণাদির আখ্যানবন্ত তাহার গ্রন্থের 

মধ্যে উপনিবন্ধ করিয়াছেন_রঘুনাথ তাহা করেন নাই। তিনি 
ভাগবতের বাহিবের কথা কিছু লেখেন নাই। 

অধ্যাপকথগেন্দ্রনাথ ইহার সম্বদ্বে একটি মুল্যবান কথা 
লিখিয়াছেন। ভাগ বতের-- 

রুষণবর্ণং ত্তিষ! কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙান্ত্রপার্যদম্। 

যজ্ঞেঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্জস্তি হি স্ুমেধসঃ ॥ 

এই শ্লোকে যে চৈততন্যাবতারের ইঙ্গিত আছে_-একথা বঘুনাথ 

সর্ধব/গ্রে বলিয়াছেন। ব্রজের গোস্বামীদের ইহা আবিষ্কার নয়-_ 

তাহাবই আবিষ্কাব। রঘুনাথ বলিয়াছেন__ 

কষ্ণপদে কৃ বলি বর্ণপদে নাম। শ্রীকষ্ণচচৈতন্ত নম জানিব বিধান ॥ 

ত্বিমারুষ্চ অকুঞ্ণ গৌরাঙ্গ নিজধাম। গৌরচন্ত্র অবতার বিদ্দিত বাখান ॥ 

দ্বিজ মাধবের শ্রীকঞ্মঙ্গল-_ কেহ কেহ বলেন, মাধব মহাপ্রভুর 

শ্যালক ও অগ্ৈতপ্রভৃব শিগ্ত ছিলেন। ইনি যৌবনেই সন্ন্যাস 

গ্রহণ করিয়া বুন্দাবনবাপী হ'ন। শ্রচৈতন্তের জীবৎকালেই ইনি 

প্রধানতঃ ভাগবতের দশম খ্বন্ধকে নানাছন্দে বাংলাভাষায় রূপাস্তরিত 

করিয়া মহাপ্রভুর চরণে সমর্পণ করেন। ইহার পরিচয় সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ ইনি শ্রচৈতন্যের শ্বালক মাধব নহেন। 
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মাধবের শ্রীকৃষ্চমজলে ভাগবতের একাদশ স্বন্ধ, বিষুপুরাণ, 

ও হরিবংশ হইতেও বিষয়বস্ত গৃহীত হইয়াছে। কবি পূর্ববর্তী 
কবিদের গ্রস্থ হইতে দানলীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদির কাহিনীও 
গ্রহণ করিয়াছেন। মাধবের শ্রীরুষ্কমঙ্গলের ভাষা বৃন্দাবনদাসের 

শ্রীচৈতন্ ভাগবতের মত সহজ সরল এবং বর্তমান যুগের ভাষার 

কাছাকাছি । মাধবের রচন৷ শ্রীরুষ্ণবিজয়ের চেয়ে কবিত্বমধুর । দৃষ্টাস্ত 
স্বূপ--বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীরা বনের দিকে ছুটিয়াছে-_-তাহাতে 

ভাগবতে তাহাদের ব্যত্যন্তবস্ত্রাভরণাঃ--এই বিশেষণটির প্রয়োগ 
আছে। বৈষ্ণবতোষণীর টীকায় বল! হইয়াছে--“বল্পভপ্রাপ্তি-বেলায়াং 

ম্দনাবেশ-সম্রগাৎ। বিভ্রমোহারমাল্যাদদি ভূষাস্থানবিপধ্যয়ঃ 1” এই 

বিভ্রম ব্যাপারে যে কবিত্বের স্থান ছিল, মালাধর তাহা লক্ষ্য করেন 

নাই । এখানে মাধবের বর্ণন| লক্ষণীয়। 

| কেহ কেহ দেয় এক নয়নে অঞ্চন। 

কেহ এক কুচে দেই কুস্কুম চন্দন ॥ 

কেহ কেহ দেয় অধঃ সীমস্তে সিন্দুর । 

কেহ ভ্রমে পদে হার, করেতে নৃপগুর । 

হাতের ভূষণ কেহ পরয়ে চরণে। 

হন্তেতে পরয়ে কেহ পদের ভূষণে ॥ 

অবশ্ত ইহা কবির নিজন্ব নয়, সম্পূর্ণ ০০০০71079]. তবু 

যথাস্থানে কবিপদ্ধতির প্রয়োগ সুকবির লক্ষণ। এইরূপ বহু স্থলেই 

কবি নিজ কবিবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়াছেন। মাধবের রচনায় 
শ্রীরষ্ণের মাধুর্য ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । 

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল! প্রসঙ্গে মাধব শ্রীক্চের মাধনসরচুরির 
একটি স্থন্দর বর্ণনা দিয়াছেন-_ 
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ঘরের গোময় ঝাটি রন্ধনবাড়ন পরিপাটী সঙ্গে থাকি আপনার কাজে 

না জানি কেমন ছলে আপিয়। হেনঞ্ি কালে প্রবেশ করল গৃহমাঝে ॥ 

যত ভাগ সারিসারি ত্বৃতদধি ননী পৃরি শিকাব উপরে বাখি দূরে। 
হাতে ষদি নাহি পাএ উপায় স্থজিয়া যাএ শিশু নয় বডই চতুরে ॥ 

পীড়ির উপর পীড়ি চাপাইয়৷ তার উপর উদৃখলের উপরে উদৃখল, 
তার উপরে শিলপাথর বসাইয়া গোপাল উপায় স্থজন করিয়া উঠিয়া 

পড়ে-_ এইভাবে শিকার নাগাল পাইয়া দধি ননী সব খাইয়! 

ফেলে। যত খায় তার বেশি ছড়ায়। প্রতিবেশিনী আসিয়া যশোদার 

কাছে নালিশ করিয়া বলে-- ! 

এখন তোমার কাছে সাধু ষেন বসিয়াছে বিচারিয়া করহদমন। 

ভয়ে গোপালের চোখ ছল ছল করিয়া উঠে। যশোদ! গোপালের 

মুখ দেখিয়া 'হাসি মিথ্যা করিল সকল।' কাজেই--“আন্দাশ 

লাগিল নাঃ। পুন্রন্মেহে অন্ধ যশোদার আচরণ এইরূপই ছিল। ইহারও- 
শীমা আছে। গোপালের অত্যাচার এতই বাড়িয়া উঠিল ষে-_ 

গোপালকে উদুখলে বাধিয়া রাখিতে হইল। কিন্তু যাহারা অভিযোগ- 

কারিণী- তাহাবাই আবার গোপালকে শাসন করিতে দেয় না। 

তাহার! নিজেরাই আদ্দাস ফিরাইয়৷ লয়। বৃন্দাবন দাস বালগৌরের 

বিরুদ্ধে অঠিযোগেরও এইবূপ পরিণতি দেখাইয়াছেন। মাধবের 

ভণিতার নমুনা 
চৈতন্য চরণ ধন সার করি আভরণ দ্বিজ মাধব রস গানে । 

শ্রীযৃত ঠাকুর পণ্ডিত তিহো হন স্থবিদিত সোই এই রস ভাল জানে । 

দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দঅজল- ইহার নিবাস ছিল 
মেদিনীপুর জেলায়। ইনি ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই--ভাগবতের 

উপাখ্যানের সঙ্গে নানাবিধ উপাধ্যান সংঘেঠগ করিয়৷ ইনি ম্বতন্্ কাব্যই 
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রচনা করিয়াছেন। এই কাব্য তিলি নিজেই দল বাধিয়া গাহিয়া 
বেড়াইতেন অথব! ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া কথকতা করিতেন। ইনি 

কাব্য রচনায় অনেক স্থলে শ্রীকষ্ণকীর্তন ও শ্রীকষ্ণ বিজয়ের অশ্গসরণ 

করিয়াছেন। আমর! বলি বটে পরবর্তী কবিরা পূর্ববর্তী কবিদের 
গ্রশ্থপাঠ করিয়া অনেক অংশ গ্রহণ করিতেন--কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার! 

পূর্ববর্তী কবিদের গ্রস্থ চোখে দেখিতে পাইতেন কিন! সন্দেহ! 
পূর্ববর্তী কবিদের রচনা দেশময় গীত হইয়! প্রচারিত হইত । তাহার 

ফলে কবিদের রচনা বা রচনাংশ নামভার1 ভণিতাহারা হইয়া 

সাধারণের সম্পত্তি হইয়া যাইত। সে সম্পত্তিতে পরবর্তী কবিদের 
সহজ উত্তরাধিকার জন্মিয়! যাইত । কেহই বড় মৌলিকতার স্প্টি করিতে 

চাহিতেন না বা পারিতেন না। দেশে প্রচলিত গান ও পগ্যাংশ- 

গুলিকে কবিরাধনিজেদের ভাষায় ও ভঙ্গীতে আত্মসাৎ করিয় লইতেন। 

রচনার আসল কৃতিত্ব যে কাহার প্রাপ্য তাহা ধরাই যাইত না। 

কোন বিশিষ্ট উপমাদি ষে কাহার মাথায় প্রথম আসিয়াছিল তাহাও 

বলা কঠিন যেমন" 
ছংখী শ্যামাদাস গ্রস্থারভ্তে বলিয়াছেন-_ 

গগনে গঞ্ষড়গতি তা দেখি বায়স মতি মন করে উড়িবার তরে। 

কেশরী পশ্চাৎ ধেন শ্বগ ধেয়ে আসে তেন ছুঃখীস্টাম বৈষব গোচরে ॥ 

এই ধরণের কথা কত কবিই না বলিয়াছেন! 
শ্যামাদাস কালীয়দমনের বর্ণনা দিয়াছেন স্থবিস্তারে। এইরূপ 

বর্ণনাই কাশীয়দমন যাত্রার পালার দূপ ধরিয়াছিল। মতুরা হইতে 

শ্ীরফ্ণপ্রেরিত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে ম্লাধিকা উদ্ধবকে আহ্বান 

করিয়া যে আক্ষেপ জানাইতেছেন কবি তাহা সরস মধুর বারমান্তার 

আকারে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষাংশ উৎকলন করি-- 
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'আঘাঢ়ে আর্দিনা মাঝে আছিম্গ গুতিয়। 

আমার শিয়রে আসি শ্ঠাম বিনোদিয়]। 

আলিঙ্গন সেই মূখে বুলাইল হাত । 
উঠিয়া আকুল হৈ কোথা প্রাণনাথ। 

উদ্ধব--অনেক যন্ত্রণা, 

অধিক আশেব দোষে এত বিড়ম্বন!। 

শ্রাবণে সরস রল-বরষ! বিপুলে। 

সরসিজ বিকসিত ভ্রমর হিল্লোলে। 

সুখ ও বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে। 

সোডরি সোওঙরি কাদি এ ভবতরঙে । 

দুঃখী শ্যামাদাস গায়। 

চিত্ত দঢাইলে গোপী পাবে শ্যামরায়। 

দীন চণ্ভীদাসের পদ্াবলী--ভাগবত অবলম্বনে ধাহার] কাব্য 
বচন1 করিয়াছেন--তাহাদের মধ্যে দীন চণ্ডতীদাসের স্থান অনেক উচ্চে। 

কাবণ, ইনি অন্ভুবাদকদের দলে পড়েন ন।--ইনি পদকর্তাদের দলে স্থান 

পাইয়াছেন। শ্রীকষ্চজন্ম হইতে নন্দবিদায় পধ্যস্ত--ভাগবতের উপাখ্যান 
অবলম্বন করিয়া টান] পয়ারে কাব্য না লিখিয় ইনি পদাবলী রচন! 

করিয়াছেন । পদ্দাবলীর আকারে ভাগবতের উপাখ্যান দীনচত্তীদদাসের 

হান্জে অনেকটা কবিত্বমধুর হইয়া উঠিম়াছে। অধ্যাপক মণীক্ত বন্ধ 
করুক সম্পাদিত দীনচণ্ীদাসের পদ্দাথলীর ১ম খণ্ড প্রধানতঃ ভাগবতেরই 
গীতিরূপ। এই গ্রন্থের শেষের দিকে আক্ষেপ, অন্থবা্গ ভাবসমন্মেলন, ও 

গোপীবিলাপেন্র প্দাবলির মধ্যে সবগুলি দীনচশ্তীদাসের বটে 

কিন! সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। ভাগবতের সঙ্গে এইগুলির সম্পর্কও খুব 

ঘনিষ্ঠ নয়। দীন চণ্ডীদাসের সখ্য ও বাৎসল্যরসের পদগুলি 
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প্রথম শ্রেণীর না হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর ত বটেই। এই গ্রন্থের 

গোড়ার দিকের পদগুলির সঙ্গে রসোতৎকর্ষে শেষের দিকের 

পদগুলির সামপ্স্ত হয় না, তবে ভাষা ও ছন্দে বেশ মিল আছে। 

ছুইটি পদ উকলন করিয়া দীনচণ্তীদাসের কবিত্বের দৃষ্টান্ত 
দিত্রছি। গোষ্ঠধাত্রী শ্তামকে দেখিয়।! সবীর প্রতি রাধ!1। 

সই কি আর বলিব মায়। 

তিল দয়া নাই তাহার শরীরে এ কথা কহিব কায়। 

মায়ের পরাণ এমনি ধরণ তার দয়া নাই চিতে। 

এমন নবীন কুস্ছম বরণ বনে নহে পাঠাইতে। 

কেমনে ধাইবে ধেনু ফিরাইবে এ হেন নবীন তঙ্থ। 

অতি খরতর বিষম প্রথর উত্তাপে গগন ভানু । 

বিপিনে বেকত ফণী শত শত কুশের অন্কুশ তায়। 

সে রাঙা চরণে ছেদিয়! ভেদিবে মোর মনে হেন ভায়। 

আর এক আছে কংসের অরাতি জানি বা ধরিয়া! লয়। 

সঘনে লঘনে লয় মোর মনে সদাই উঠিছে ভয় | 
চণ্তীদাসে কয় ন। ভাবিহ ভয় সে হরি জগৎপতি। 

তারে কোন জন করিবে তাড়ন এমন না দেখি কতি। 

পশারিণী রাধার প্রতি কুষঃ-__ 

সোনার বরণথানি মলিন হয়েছে জানি হেলিয়! পড়িছে যেন লতা, 

অধর বাধুলী তোর নয়ন চাতক মোর মলিন হইল তার পাতা । 
সরুয়া বসন তায় ঘামেতে ভিজিল গায় চরণে চলিতে নারে পথে। 

উতপিত রেণু তায় কত না৷ পুড়ায় পায় পশার! সাঙ্গালে তায় মাথে। 

ম্াখহ পশার1 খানি নিকটে বৈঠহু ধনি শীতল চামরে করি বায়। 

শিরীষ-কুন্থম জিনি স্থকোমল তন্গখানি মুখে তোর না নিঃসরে রায় । 
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কহে দীন চতীদাসে শ্যাম ধরি রাই হাতে বসায়ল তরুর ছায়ায়। 
দধির পশারাখানি লয়া তার ছান! লুনি আদরে বদনে দিতে চায়। 

বল! বাহুল্য, এই সকল পদ ভাগবতের শ্লোক হইতে নয়। মণীক্জ 

বাবু এই পদগুলিকেও ভাগবতের অস্থসরণে রচিত পদাবলীর সঙ্গেই 
সাজাইয়াছেন বলিয়! ২টি পদ তুলিয়৷ দীনচণ্ডীদাসের কবিত্বের দৃষ্টাস্ত 

দিলাম। রাধাবিরহেব পদ এবং সখীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির পদগুলির 

মধ্যে কোনগুলি দীন চণ্ীদাস্র, কোনগুলি ছিজ চণ্তীদাসের আজ বলা 

শক্ত। তবে বিশেষ প্রণিধানপূর্বক পদগুলির এবং ভণিতাগুলির 

আলোচনা করিলে বুঝা যায় কোনগুলি রসধনের ধনী চগ্তীদাসের আর 

কোনগুলি রসধনে দীন চত্ীদাসের | দীন চণ্ডীদাল সম্বন্ধে পৃথক প্রবন্ধ 

লিখিবার ইচ্ছা রহিল। 

মরহরিদ্দাসের কেশবমজল--এই গ্রন্থ এখনো মুব্রিত-হয় নাই। 

দীনেশচন্দ্র তাহার বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ের ১ম খণ্ডে তাহার রচনার 

নিদর্শন উদ্ধৃত কবিয়াছেন। নরহরিদাস ব্রজলীলার পরিবেষ সৃষ্টির 

জন্য খতু বর্ণনা কবিয়াছেন। কিয়দংশ তুলিয়া দিই তাহাতে কবির 

রচনার নিদর্শন পাওয়! যাইবে । 

হেনমতে নন্দস্থত কবেন বিলাস । শরৎ আসিয়া পুন হইল প্রকাশ ॥ 

মন্দ মন্দ বরিষণ করে ধারাধর। নিক্ষলে গরজে কতু করি গরগর ॥ 

সি্ধুনমাগমে ধত নদনদীজল। তরঙ্গে বহিছে করি+ শব কোলাহল ॥ 

প্রসন্নগগনে চন্ত্রজ্যোতির গ্রকাশ। তাবাগণ গ্রফুলিল জুড়িএ আকাশ ॥ 

সৃখদ শরৎ খতু সর্বসহৃখোদয়। সর্বমনোরথসিন্ধি ব্যক্ত স্থনিশ্চয় ॥ 

সন্ন্যাসী তপন্ধী করে তীর্থ পর্যটন । বিদেশে বাণিজ্যে চলে সাধু মহাজন। 

দেশাচার মতে ক্রমে উঠে ইন্দ্রধ্বজ। সিহ্ধপুরুষেরা সব সাধে কাজ নিজ ॥ 

ত্রঞ্জে জনমিতে ইচ্ছে ত্রন্ধাদিদেবতা। প্রসন্ন হইবে খত কোন তুচ্ছ কথা॥। 
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দীনেশবাবু ভাগবত অবলম্বনে রচিত অনেকগুলি কাব্োর কিছু 

কিছু নিদর্শন বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে দান করিয়াছেন । তন্মধো উল্লেখ- 
যোগ্য--অভিরাম দাসের গোবিন্দবিজয়, নরসিংহ দাসের হংসদৃত 

(ইহাতে গোপিকার বারমাসী হ্ন্দর রচনা ), অচ্যুতদাসের কৃষ্ণলীলা 
( এই গ্রন্থের অক্রুরসংবাদ স্ুন্নর রচনা ), রাজারাম দত্তের ভাগবত 

(ইহাতে দণ্ডী রাজার উপাখ্যান আছে সবিস্তারে। ভাগবতে 
দণ্ডী রাজার উপাখ্যান নাই--ভীমসেন ইহাতে গৌয়ার-গোবিন্বরূপে 

চিত্রিত হইয়াছেন ), কাশীরামের ভ্রাতা গদাধরদাসের জগক্লাথমঙ্গল, 

দ্বিজপরশুরামের ভাগবত, জীবন চক্রবর্তীর ভাগবত € ইহাতে দান- 

লীলার চমৎকার বর্ণনা! আছে ), রাধারুষ্দাসের ভাগবত ইত্যাদি । 

দৈবকীনন্দন কবিশেখরের গোপালবিজয়-_-ভাগবত অবলম্বনে 
যাহার] কাব্য রচন1 করিয়াছেন--তাহাদের মধ্যে দৈবকীনন্দন কবি- 

শেখরের নাম উল্লেখযোগ্য । ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। ইনি 

প্রথমে ব্রজলীলার কাব্যনাট্য রচনা! করেন, কিন্তু তাহাতে তাহার 

চিত্তের পরিতোষ না হওয়ায় বাংলায় গোপালবিজয় কাবা রচন। 

করেন। এই গ্রন্থে তিনি ভাগবতের উপাখ্যান ছাড়া দানলীলা, 

নৌকাবিলাস, বংশীচুরি ইত্যাদির বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন--“আর একখানি দোষ না লবে আমার। পুরাণের 

অতিরেক লিখিব অপার ॥ আমার দোষ নাই--শ্রকুষ্চ আমাকে 

স্বপ্পে আদেশ দিয়াছেন।” ইহার দানলীলা ক্লষ্ণকীণ্তনের দানলীলার 
ভাষা, ভাব ও ভঙ্গীর ঘনিষ্ঠ অন্স্থতি। কবি বড়াইয়ের যে বর্ণনা 
দিয়াছেন--তাহা চমৎকার । ভারতচন্দ্রের 'জরতী' যেন ইহারই অনুসরণে 
রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য গ্রন্থের সহিত 

তুলনা করিলে গোঁপালবিজয়ের ভাষাকে কিছু প্রাচীন বলিয়৷ মনে হয় 
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ইহার গ্রন্থে শরীরের জন্ম হইতে বর্ণনা আরন্ধ হইয়াছে--কংসবধের 
পর শ্রীরষেের ব্রজে পুনরাগমন ও গোপগোপীগণের সঙ্গে পুনমিলনে 
পরিসমাপ্ত হইয়াছে--এ বিষয়ে ইনি ভাগবতের অন্থুসরণ ন। করিয়া 

স্বকীয়তা দেখাইয়াছেন। 

কবি অর্থকরী বিদ্যার পণ্ডিতদের যে বর্ণনা দিয়াছেন--+তাহা 

এ যুগের পক্ষেও সমান ভাবেই খাটে-_ 

কলিতে বিদ্যায় বছ বাড়ে অহঙ্কার । 

পুথিতে অভ্যাল করে ধন অজিবার ॥ 
কলিকালে হেন পণ্ডিতের ব্যবহার । 

নরদেহ ধরি যেন বুলে অহঙ্কার ॥ 

লোক রঞ্জিবাবে করে আচার বিচার । 

মন্ঃশুদ্ধি নাহিক আটোপমাত্রসার । 

এ হেন কলিকালে কবি যে বেদপুরাণের সারকথা বলিবেন-- 

তাহ! কয়জন বুঝিবে ? 

সহজেই কলিকালে মূরখ অপার । পণ্ডিতজনের হয় বিরল প্রচার ॥ 

মূর্থেব হাতে পড়িলে সবই পণ্ড হইবে,--বানরের হাতে ঝুনা 
নারিকেল বা দম্তহীনের কাছে ইক্ষুদণ্ডের মত। 

কবি বলিয়াছেন-_দলৌকিক ভাষায় ভাগবত লিখিলাম বলিয়৷ কেহ 
উপহাস করিও না। লৌকিক ভাষার মন্ত্রে সর্পবিষ পর্যস্ত দূর হয়। 
পণ্ডিতর! ভাগবত ব্যাখা করেন--কয় জন তাহ বুঝে? ভাষার জন্ত 

কি আসে যায়? “ভাবনা ঠিক থাকিলেই হইল। যাহার আমার 

গুণজ্ঞ, তাহাদের জগ্য পাচালী প্রবন্ধে ভাগবত রচনা করিলাম । ইহাতে 

দৌধক্রটী অনেক ঘটিবে । মালী সব ভালো ভালো! ফুল বাছিয়া বাছিয়া 

মাল। গাথে না, কোকিলও সব সময় মধুর কৃজন করে লা” 
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সকল মধুরে এক ঠাঞ্ি নাহি সিধি। 

অমত উগারি বিস উগারে পয়োধি ॥ 

হেন মতে দোষগুণ দেখিয়া সংসারে । 

দোষ আচ্ছাদিয়া গুণ করিবে প্রচারে । 

কষ্দাসের প্রীকৃষ্ণমজল- ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত 
কৃষ্ণদাস প্রণীত (অনৃদ্দিত নয়) শ্রীরুষ্ণমঙ্গল একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ । কষ্জদান 
শ্রীনিবাস আচাধ্য গোনাঞ্ডির ভৃত্য ও শিষ্য ছিলেন। ইনি বলিয়াছেন-_ 

জাহ্নবী পশ্চিমকূলে বসতি আমার । 
বণিতে কৃষ্ণের তত্ব নহে অধিকার ॥ 

ইহার অর্থ বুঝ! যায় না। জাহৃবীর পশ্চিম কুলেইত শ্রীরুষ্ণভন্তদের 
অনেকেরই আবির্ভাব । ইহার সাহিত্যগ্তরু ছিলেন মাধবাচাধ্য । তিনি 
আগেই কৃষ্ণমগল লিখিয়াছিলেন। তাই শিশ্য কুষ্ণদাস অতি ভয়ে ভয়ে 
গ্রন্থ লেখেন। যাই হোক, মাধবাচাধ্য গ্রন্থ পড়িয়া বলেন--“এ অঞ্চলে 

আমার বই চলুক, দক্ষিণ অঞ্চলে তোমার বই চলিবে ।” উহার পুস্তকে 

কেবল ভাগবতের উপাখ্যানাংশই গৃহীত হইয়াছে । সেই সঙ্গে কবি দান 

খণ্ড, নৌকাখণ্ড, ইত্যাদি অনেক ব্যাপার সংযুক্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস 

কোন ক্লোকের অনুবাদ করেন নাই। ইহার উপমাগুলিও মৌলিক । 

প্রীরুষ্ দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করিলেন, দ্রৌপদীকে ধৃতরাষ্ট্র বর 

দিলেন। পাগুবপা রাজ্য ফিরিয়া পাইয়া খুসী হইয়া চলিয়া গেল। 

আপাততঃ তাহাদের রাগ পড়িয়া গেল, বেদব্যাসেরও রাগ পড়িয়া 

গেল, কিন্তু ভক্তের রাগ তাহাতে যাইতে পারে না। দ্রৌপদীর 

অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাই কৃষ্ণদাস লিখিলেন-_ 

বর পাইঞ' ঘর গেল ভ্রপদনন্দিনী। 

ছুর্ধোধনের ঘরে উঠিল আগুনি ॥ 
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খাটপাট পোড়ে আর রত্বসিংহাসন। 

অবশেষে পোড়ে যত রাণীর বনন ॥ 

ছাঁড়িল বলন সবে অগ্রির জ্ঞালায় | 

নগ্ন হইয়! সভা দিয় রমণী পলায় ॥ 

কর্ণ ভীম্ম আদি বীর আছিল সভাতে। 

বিবস্ত্রা রমণী দেখি রহে হেট মাথে ॥ 

কষ্ণদাসের রচনায় উৎপ্রেক্ষা ও প্রতিবন্তপমার ছড়াছড়ি । কষ্ণদাস 
বিনয় করিয়া বলিয়াছেন--তিনি লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানেন না 

তিনি মাধবাচাধ্যের গ্রস্থকে আদশস্ব্প অবলগ্থন করিয়া গ্রন্থ রচনা 

করেন। একথা সত্য হইতে পারে। কিন্ত তাহার ম্বাভাবিক কবিত্ব- 

শক্তি ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া, আচাধ্য 

গোসাঞ্চির সাহচর্যে তিনি বৈষ্ণবতন্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ 

করিয়াছিলেন । কুষ্ণদ্াসের পয়ার সেকালের অধিকাংশ কবির পয়ারের 

চেয়ে মধুরতর | 

কবিচজ্দের গোবিন্দমজগল _কবিচন্্জ উপাধি, নাম শঙ্কর চক্রবর্তী । 

বিষুপুরের নিকটে ইহার নিবাস ছিল। ইনি বিষুুরের রাজাদের 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন । কবি স্বুদীর্ঘজীবী ছিলেন। 

প্রতিপালকের আদেশে ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন-_রামায়ণ, 

মহাভারত, শিবমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল ইত্যাদি । কবি ভাগবতের দ্বাদশ 

স্বন্ধ হইতে কতকগ্ডলি অধ্যায় বাছিয়া সেইগুলির উপাখ্যানাংশকে 

ফাবান্ধপ দান কবেন। এই গ্রন্থ9 অন্বাদ নয়। ইহাতে নানা 

পুরাণ হইতে সংগৃহীত উপাখ্যানও স্থান পাইয়াছে। ইহার রচিত 
দ্লাতাকর্ণের কাহিনী আমরা বাস্গকালে শিশুবোধকে পড়িয়াছিলাম। 
ইহার গোবিন্মমঙ্লে প্রীচৈতন্তচরিতামুতের মত গোস্বামী প্রতৃদের 
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বচিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বসের পোষকতাব জন্য বছ ক্লোক উদ্ধৃত 

হইয়াছে । উহার গোবিন্দমমজল একসময়ে রাঢদেশের গ্রামে গ্রামে গীত 
হইত। 

এইসকল কবি চাড়া, ভাগবত লইয়! ধাহারা গ্রন্থ বচন কল্গিয়াছন 

তাহাদের মধ্যে অভিরাম দত্ত তাহাব গোবিন্দবিজয়ে ১ম ও ২য় স্বন্ধ 
হইতে ভাগবত-শ্রবণের ভূমিকাস্ববপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসান হইতে 
পরীক্ষিতের ব্রহ্ধশাপ পধ্যস্ত বর্ণনা করিয়৷ দশমস্বন্ধ অবলম্বনে কুষ্ণলীল! 

বর্ণনা করিয়াছেন। ছুর্লভনন্দন, নারদেব পূর্ববরত্তান্ত বর্ণনা কবিয়া 
পরে কবিচন্দ্রে মত প্রত্যেক স্বন্ধ হইতে ইচ্ছামত অ*শ অবলম্বন 

করিয়া কাব্য রচনা কবিয়াছেন। ইহাও স্বতন্ত্র কাবা। ভবানন্দের 

হরিবংশ সংস্কৃত হরিবংশের অন্ুস্থতি নয়--বরং ইহাকে ভাগবত 

সাহিত্যেব গোষ্ঠীতে “ফল! যায়। কারণ, প্রথমতঃ ইহাতে কৃষ্ণলীলাই 

প্রাধান্ত লাভ কবিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভাগবতের কোন কোন উপাখ্যান 

অন্তাগ্ত পৌবাঁণিক উপাখ্যানেব সঙ্গে স্থান পাইয়াছ। সংস্কৃত 

ভাগবতে না থাকিলেও বাংল] ভাগবত গুলিতে দ্ানলীল৷ ও (নীকাবিলাস 

কষ্ণলীলার বিশিষ্ট অঙ্গম্বূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ভখানন্দ শ্রীকু্ণ- 
কীর্তনের অন্ভসরণে দানলীলাকে খুবই প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহার 

কোন কোন পদ পদ্দাবলী স" গ্রহে স্থান পাইবার যোগ্য । 

কাল কালা করি বোলে। বিনোদিনী তাতে কি বোপিতে পাবি। 
তোমার আমার আইস বিনোদিনী রূপের বদল করি। 

কাজল বরণ আমারে হেরিয়! তুমি দি মোরে শিন্দ। 
তবে কেন তুমি কালিয়া কাজল তুরুব উপবে পিন্ধ। 

কাল! কাল! বলি হেব বিনোদিনী নিরবধি গালি দেস। 

আমার অধিক কাজলববণ তোমার মাথায় কেশ। 
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কাল। বিনে গোর] উজল ন! হয় কাল! সে আ্াখির জ্যাতি। 

কালারে নিন্দিয়। গলায়ে পিদ্ধহ কাজল বরণ মোতি ।। 

কুষ্ণলীলা-সাহিতোর ছুইটি ধারা এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল-_ 

একটি পদাবলীর ধারা, ইহ! জয়দেব, চণ্তীদাস, বিছ্যাপতির রচনা হইতে 

প্রবাহ লাভ করিয়াছে । এই পারার পদাবলী বীর্তনসঙ্গীতে গীত হয়। 

আর একটি ধাবার জন্ম ভাগবত হইচ্তে ; বাংলায় শ্রীপ্ষ্ণকীর্তন হইতে 

এই ধারার স্ত্রপাত ধরা যাইতে পারে। এই ধারার কোন কোন 

কবি ভাগবতের উপাখ্যানগুলিরই অন্থসরণ করিয়াছেন । অধিকাংশ 

কৰি ভাগবতের কোন কোন উপাখ্যানের সহিত নানা পুরাণের 
উপাখ্যান মিশাইয়] কৃষ্ণলীলাব কাবা রচনা করিয়াছেন। এই শ্রীকষ- 

লীপাকাবা সাধারণ পয়ার ও ভ্রিপদী ছন্দে বচিত। পদাবলী-ধারার 

একশ্রেণীর রচনার ছন্দ প্রধানতঃ জয়দেব, বিদ্যাপতি হইতে গৃহীত । 

আর একশ্রেণীর রচনাব ছন্দ পয়ার ও ত্রিপদী। চগণ্ডীদাস দ্বিতীয় শ্রেণীর 

শুরুস্থানীয়। পয়ার ভ্রিপদীছন্দে রচিত কৃষ্ণলীলাকাব্যগুলি সাধারণতঃ 

মঙ্গলকাব্যগুলির ন্যায় গ্রামে গ্রামে গীত হইত। মুল গায়ন 

গচ্যভাষাতেও মাঝে মাঝে সেগুলির ব্যাখ্যা করিতেন। 

এদেশে ধামালী সঙ্গীত নামে একঝ্েণীব গান গাওয়া হইত--+ 
ধামালি বা ঢাখালির অর্থ রঞঙ্গরসিকতা। ভাগবতের কোন লীলায় 

এই রঙ্গরসিকতা পাওয়া ষায় নাই। ঢামাপীর কবিরা কৃষ্ণলীলায় 

ঢামালি বা রঙ্গরসিকতার জন্য দানলীলা, নৌকাবিলাস, ভারখণ্ড 

ইত্যাদি উপাখ্যানের প্রবর্তন করেন_অর্বাচীন পুরাণাদি 
হইতে । এইগুলি ঢামালি গানের পক্ষে বেশ উপযোগী হইয়াছিল। 
ভাগবত-সাহিত্য ধাহারা রচনা করেন ক্রমে তাহার] এই লীলাগুলিকে 

তাহাদের সাহিত্যের মধ্যে সন্গিবিষ্ট করেন। আর এই লীলা 
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লইয়! ধাহারা! পদ রচন| করেন--তাহাদের পদগুলি পদাবলী-সাহিত্যে 

গ্বান পাইয়াছে এবং দানলীলা বলিয়া রসকীর্ভনের পৃথক পালাও 

রচিত হইয়াছে, সেই পালা এখনো রসকীর্তনে গীত হয়। 

এই দানলীলাদির ঢামালি গান এদেশে যেরূপ জনবল্পভত1 লাভ 

করিয়াছিল, এমন আর আর কোন গান নয়। ফলে, দানলীলাদি 

লইয়া দেশে একটা বিবাট সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছিল; শ্রীচৈতন্যদের 

নিজে দানলীলার অভিনয় পধ্যস্ত করিয়াছিলেন। দানলীলাদির 

সাহিত্য কবিত্বে দিক হইতে খুব আদরণীয় হয় নাই । তাহার প্রধান 
কারণ, ইহা! একই ধবনের রচনার ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রূপান্তর ছাড়া 

আর কিছু নয়-ইহাতে বৈচিজ্র্ন্থষ্টির বিশেষ অবসর ছিল না। 

এই ঢামালিসঙ্গীত বাংল] কাব্যসাহিত্যের বিবিধ ধারার মধ্যে 

আত্মবিলয় করিয়াছে । রাধারুষ্ণের ঢামালি শিবদুর্গার ঢামালিতে পরিণত 

হইয়াছে, শুকসারীর দ্বন্দে নবরূপ লাভ করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যের সপত্বী- 
কলহে এবং অন্তান্ত রসকলহে রূপাস্তরিত হইয়াছে । পদাবলী-সাহিত্যেও 

ধপ্ডিতা রাধা ও সখীদের কৃষ্ণ-বিদূষণে নবরূপ লাভ করিয়াছে। 

ঢামালির বড়াইটি বিদ্যাস্থৃন্দর কাব্যে কুষ্টনীর রূপ 

ধরিয়াছে। আর তাহার অপূর্বব রূপটি চণ্ডী বা অন্নদ্ার জরতীরূপে 

অন্ছবণিত হইয়াছে । মালাধর, রঘুনাথের পর বাহার! ভাগবত 

সাহিত্য রচনা করিয়াছেন--তাহারা কেবল রাসলীলার দ্বারাই রল 

জমাইতে পারেন নাই--দানলীল1 তাহাদের কাব্যে অপরিহাধ্য হইয়া 

উঠিয়াছিল। 
এই ভাগবতসাহিত্যের ধারা কুষ্চকমল, দাশরথি, গোবিন্দ 

অধিকারী, নীলক পর্দাস্ত চলিয়া আসিয়াছে। যে কালীয়-দমনের 

পালা একদিন বাংলাদেশে খুব আদর পাইয়াছিল, তাহাও ভাগবত 
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সাহিত্যেরই ধাবা । ভাগবতসাহিত্যের ধার] ক্রমে আমাদের দেশের 

যাত্রাসঙ্গীতে আত্মবিলোপ করিয়াছে। 

আজ আব ভাগবতের রসাম্বাদের চন্য বাংল। ভাগবত সাহিত্যের 

কেহ সন্ধান করে না, সান্বাদ ভাগবতণগ্রস্থই পাঠ করে, নয়ত 

ভাগবতের ব্যাখ্যা! শোনে । 

বঙ্গ-সাহিত্যে ভাগবতের সব চেয়ে বড দান শ্রীরষ্ণের বংশীর 
আহ্বান ও মথুরার আহবান। এই ছুইটিকে অবলম্বন করিয়া যে 
পদাবলী সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে তাহাই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ । 

ভাগবতের ছুইটি শ্লোকের মশ্নমাথই পদকল্পতরুর দ্বিদল 

বীজস্বরূপ-_একটি 

কা স্ক্যঙ্গ তে কলপদায়ত বেণুগীত- 
সম্মোহিতাধ্যচরিতভান্ন চালভ্রিলোক্যাম্। 

প্রেলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য বপং 

যদ্গোদ্ধিজদ্রমমগাঃ পুলকান্যবিভ্রন ॥ 
আর একটি-_ 

মৈতদ্বিধস্তাকরুণন্য নাম 

ভূদক্রুর ইত্যেতদতীব দারুণঃ। 

যোহসাবনাশ্বাস্ত সুদুঃখিতং জনং 

প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেস্তৃতি পার মধ্বনঃ ॥ 



কীর্ভন-নঙ্গীত 

“এক একটি জাতির আত্মপ্রকাখের এক একটি বিশেষ পথ থাকে । 

বাংলাদেশের হৃদয় যে দিন আন্দোলিত হয়েছিল, সেদিন সহজেই 

কাত্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চাবের পথ পেয়েছে, এখনে। সেট। 

সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।” (যাাযাত্রীর পত্র, ববীন্দ্রনাথ ) 

কীর্তন ধ্রুপদ-খেয়ালের মত সঙ্গীতের একপ্রকাব পদ্ধতি। 

ধ্রুপদ খেয়ালে যেমন নানা রাগরাগিণীর সমাবেশ ও স্থরবৈচিত্রা 

আছে--কীত্তনেও তেমনি আছে। তবে কীর্ডতনে গ্লুর অপেক্ষা 

ভাবেরই প্রাধাগ্ঠ। 

প্রচলিত কীন্তনসঙ্গীতের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্দেব। বাঙ্গালা 

তৎকালীন প্রচলিত কীর্তনসঙ্গীত-ধারায় শ্লিচৈতগ্দেবেব অপূর্বব বিচিত্র 

ভাবাবেশেব ও লীলামাধুর্যেব প্রতিবিষ্বপাতে এই শ্রেণীর সঙ্গীতের 
হটি হইরাছে। কীর্তনমঙ্গীতে বৃন্দাবনলীলাব গীতিকবিতার সহিত 

শ্রীচৈতন্তের লীলাবিলাসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। কীর্ভনসঙ্গীত তাই 
কেবল “বিলাসকলাস্থু কুতৃহল? তৃপ্ত কবে না, ইহ! সাধনভজনেরও অঙ্গ। 

সাধারণতঃ ছুই চালের কীর্তন শুনা যায়। গবাণহাটী চালের জন্ম 

রাজসাহীর গরাণহাটি পরগণায়,--নরোত্মমদাস ঠাকুরের প্রভাবে । 

মনোহরশাহী চালের জন্ম শ্রীখগ্ুমণ্ডলে, শ্রীথণ্ডের ভক্তসাধকদদের 

প্রভাবে । বীবভূম জেলাব ময়নাডাল এই শ্রেণীর কর্তনের জন্য বিখ্যাত। 

মনোহরশাহী চাল বেশ গুরুগস্ভীর প্রকৃতির, উহা! কীর্তভনের পদ । 

কথিত আছে, গঙ্গানাবায়ণ নামক একজন গায়ক মনোহরশাহী ঢঙের 
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প্রবর্তক | মঙ্গলঠাকুর নামক একজন গায়ক ইহার সংস্কার সাধন করেন। 

পরবর্তী কালে রেনেটি ও মন্দারিণী ঢঙের মিলনে ইহা কতকটা 

লঘুততরল হয়! পর়িয়াছে। 

শ্রীচৈতন্তের আগে কীর্ভন-সঙ্গীত এদেশে ছিল না, এ কথা সতা 

নয়। কীর্তনসংগীত পর্ব হইতেই চলিতেছিল। গীত-গোবিন্দ 

কীর্তনের স্মরেই গীত হইত । কিন্তু তাহার এই প্রকার রূপ ছিল ন1। 

শ্রচৈতন্যদদেবই উহাকে বর্তমান রূপ দিয়াছেন । চৈতন্তদেব ভাবাবেশের 

সময়ে মুখে ষে সকল অস্বাভাবিক শব্দ উচ্চারণ করিতেন-__কীর্তনের 

নুরেব মধ্যে সেগুলিকেও অন্তস্যত করিয়! লওয়া হইয়াছে । 

কীর্তন-সঙ্গীত উজ্জ্লনীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিশ্ধু ইত্যাদি রসতত্বের 

গ্রন্থের বিধিবিধানের দ্বার] পরিচালিত হইয়াছে। 

উজ্জ্লনীলমণি গ্রন্থে কীর্তনের চৌধট্ট বসের উল্লেখ আছে। 

কীর্তনীয়ারা পদাবলীসাহিত্তাকে পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসঙ্জা, 

উতকণ্ঠিতা) খণ্তিতা, কলহান্তরিতা, গোষ্ঠষাত্রা, উন্তরগোষ্ঠ, নৌকাবিলাস, 
দান, রাস, ঝুলন, হোলী, বিরহ, মান, মাথুর, কুঞঙভঙগ ইত্যাদি 

নামে কতকগুলি পালায় বিভক্ত করিয়া এ ৬৪ রসের প্রয়োগ 

করিয়াছেন। প্রত্যেক পালার মুল রসের অনুরূপ গৌরচন্দ্রিকা 

মঙ্গলাচরণন্বক্ধপ গীত হইয়া থাকে । 

বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। সে সঙ্গীত ভালবাসে, কিন্তু অবিমিশ্র 

সঙ্গীতের আনন্দ মে উপভোগ করিতে চায় না। সে ভাবের সহিত 

স্থরের শুভসংযোগ না হইলে, বাণীর সহিত তানের শুভসমশ্মিলন না হইলে 

তৃপ্ত হয় না। তাই বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিই ভাবপ্রধান কীর্তনস্গীতের 

জন্ম দিয়াছে; আর কীর্তন যেমন বাঙ্গালীর মন মাতায়, এমন আর 

কোন সঙ্গীতই পারে না। বাঙ্গালীর অন্থান্ত শ্রেণীর গানেও স্থর অপেক্ষা 
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ভাবের প্রাধান্যই ঘটিয়াছে--তবে কীর্তনের মত সেগুলি এতট] ভাঁব- 

বিহ্বল নয়। বাঙ্গালীর পাঁচালী, যাত্রানঙ্গীত, কবির গান, হাপআখড়াই, 

্রক্ষসঙ্গীত ইত্যাদি সকলপ্রকার গানেই কীর্তনের প্রভাবসংপাত 

হইয়াছে । নববিধান সমাজে কীর্তনের ঢঙে ও রীতিতে বরহ্ষপঙ্গীত 

গীত হইত। বাঙ্গালী কবিরা হাসির গানেও কীর্তনের স্বর 

দিয়াছেন । 

“কীর্তনে স্থরের কারুকার্য অল্প নয়_-কিস্তু মূল আবেদনটি কাব্য 
রসের, স্বররসের নয়। এই রসটিকেই গাটভাবে পরিবেষণ করিবার 

জন্যই কীর্ভনের পদে আাখরের স্থষ্টি। আখর জিনিসট1 স্থরের তান 

নয়_বাণীরই তান। কীর্তনসঙ্গীতের ধরাই এই যে, তাহা নির্দিষ্ট 

কাবাসীম! ছাডাইয়া শত শত আীখরে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে-_-ইহার 

স্থরের আবেগবেগ এমনই তীব্র যে গগ্ভাত্বক আখরগুলিকেও রসে 

ভিজাইয়া চারিপাশে ছিটাইয়া দেয়।” 

আখরগুলি আপনা হইতে মূল স্থরতরঙ্গের অন্তরঙ্গ রূপে যেন 
উদ্ভূত হইয়া মৃদ্গতটে গিয়া আঘাত করে। বৈষ্ণব কবিসাধকদের মতে 

যেমন রাধাকৃষ্ণের এক দেহে মিলন হইয়াছে শ্রীচৈতন্যে, ভাবের সহিত 

সবরের, কাব্যের বাণীর সহিত ধ্বনির তেমনি মিলন হইয়াছে 

শ্রীচৈতন্তের প্রবর্তিত কীর্ভনসঙ্গীতে । 

লীলাকীর্ভন ছাড়াও কীর্তন আছে, তাহা নামকীর্তভন। এই 

নামকীর্তনের কথা ভাগবতে আছে। এই নামকীর্তন সর্বসাধারণের 

জন্য-_ইহাতে অধিকারী-অনধিকারিভেদ নাই । লীলাকীর্তন লীলার 

উপভোগের অধিকারীদের জন্য । যে কেহ ভগবান মানে, 

সেই ভগবানের নামজপ, নামশ্মরণ ব! নামকীর্ভনকেই ধর্মসাধনার 

অঙ্গ মনে করে । অতএব, ইহাতে যে কেহ যোগ দিতে 
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পারে। শ্রীবাদের অঙ্গনে প্রভূ যে সাবারাত্রি ধবিয় কীর্তন করিতেন-.. 

তাহ! এই নামসংকীর্ভন। এই নাম সংকীর্ভন করিতে করিতে তিনি 

নগরপথে বাহির হইলে আপামরসাধারণ সকলেই সেই সংকীর্তনে 

যোগ দিতে পাবিত। এইভাবে তিনি নাম, ও নামের মধ্য দিয়া 

প্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন। ভাগবতের অনুসরণে শ্রীচৈতন্ত খন প্রচার 

করিলেন--কলিষুগে নামকীর্তনই একমাত্র ধর্ম, তখন তিনি আপামর 
সাধাবণ সকলের কথাই ভাবিয়াছিলেন,__শুধু অন্তবঙ্গদের কথাই ভাবেন 
নাই। 

নামলংকীর্ভন সাহিত্যবসপিপাস্থ বা সঙ্গীতবসপিপাস্থদের জন্য 

নয়, _ইহ] শুধু ভক্তদের জন্য । যাহারা অভভ্ত, তাহারাও যদ্দি 

ইহাতে যোগ দেয় তাহা হইলে নামমাহাত্মের আবেষ্টনীর মধ্যে 

আপিয়। ক্ষণকাঁলেব জন্যও ভক্ত-ভাবে আবিষ্ট হয়। নামসংকীর্তনের 

একটি উদ্দেশ উচৈঃম্বরে নামগান করিয়! দুবব্তী উদাসীন ব্যক্তিকেও 
ভগবানেব নাম শুনানো এবং সকলকে নামগানে যোগ দিতে 

আহ্বান। 

ভগবানের এই নাম বার বার মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণের মধ্যে সাহিত্য 

নাই, তবে সঙ্গীত নাই বলা যাইতে পারে না। নামই নানা হরে 

গাওয়া যাইতে পারে। ইহার প্রধান উপজীব্য ভক্তি। নামকীর্তনে খোল 

করতালের বাছ্যে ও উদ্দণ্ড নৃত্যে মানুষকে মাতাইয়া তাতাইয়া তোলা 

হয়। তাহাতে ক্ষণকালেব জন্যও মানুষ বাহজ্ঞানণুন্ত হয় এবং তাহার 

চিত্ত ভগবদভিমুখী হয়। কাজেই মুহুমুছ: নামকীর্ভন করিলে চিত্তশুদ্ধি 
হয় এবং ্রীভগবানে রতি জন্মে। এজন্য শ্রীচৈতন্তদেব নামকীর্তনের 

এত মহিমা প্রচার করিয়াছেন এবং নিজে অনবরত নামকীর্তন 
করিয়া আপনি আচরি ধন্ম পরকে শিখাইয়া' গিয়াছেন। 
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আমাদের দেশে অষ্টপ্রহর, চব্বিশপ্রহব ইত্যাদি নামকীর্ভনের 
উৎসব সম্পার্দিত হয়। ইহাতে সমগ্র গ্রামে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়। 

এই সকল উৎসবে একই “হরেকৃষণ হরেকুষ্ণ' উচ্চারিত হয না। 

নানারূপ স্থবে ও তালে এ নাম গীত হয়! নামগানকে তাহাতে 

সঙ্গীতেরই মধ্যাদা দেওয়1 হয়। 

মনে হয় শ্রীচৈতন্তদেব আছ্লীলায় নামকীর্তনের দ্বারা মানুষের 

চিত্তক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া পরে লীলাকীর্তনের দ্বার! রাগান্থগ। ভক্তির 

বীজ বপন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপধামে তিনি দাশ্ভাবের প্রেম 
প্রচার করিয়াছিলেন_তাই নামকীত্তনই তাহার প্রধান অনুষ্ঠান 

হইয়াছিল। পরে তিনি মধুররসের প্রেমের প্রচারক হইলে লীলা- 
কীর্তনের রস উপভোগ করিতেন এবং বিশেষ করিয়! তাহারই নব 
প্রবর্তন করেন, লীলাকীর্ভনের প্রবর্তনের পরও নামকীর্তন সমান 

সমাদরই পাইয়াছিল, তাহার কারণ, মধুবরসের মধ্যেও যে দাশ্যরস 
রহিয়াছে । তাহ] ছাড়া, জীবের উদ্ধারের জন্ত-_সর্বসাধারণের জন্য 

নামকীর্তনেরও যে প্রয়োজন ছিল। এই নামসংকীর্তন ভগবানের 

নাম উচ্চৈঃম্বরে গান। কেবল বঙ্গদেশে কেন ইহা সব দেশেই ছিল । 

ভাগবতে একশ্রেণীর সাধকদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা নামকীর্ভন 

করিতে করিতে শ্রীবাস অঙ্গনের ভক্তদের মতই আচরণ করিতেন। 

যে পৃরিমারজনীতে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন-_রজনীতে চন্্রগ্রহণ 

হইয়াছিল। সেজন্য -- 

গঙ্গান্ানে চলিলেন সকল ভক্তগণ। 

নিরবধি চতুর্দিকে হরিসংকীর্তন ॥ ( চৈতন্তভাগবত ) 

অতএব নামকীর্ভন নিশ্চয়ই ছিল। সম্ভবতঃ ইহা নৈমিত্তিক 

উপলক্ষেই হইত। চৈতন্তদেব এই নামকীর্ভনকে কলিযুগে একমাজর 
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ধর্থ বলিয়া প্রচার করেন এবং নৈমিত্তিককে নিত্য অনুষ্ঠেয় করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। 

এই নামকীর্তনের বহুলপ্রচারের একাধিক কারণ আছে। একটি 

কারণ, যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্য ও গীতের আনন্দ বিজড়িত, তাহ। 

অন্য নীরন অনুষ্ঠানের তুলনায় ঢের বেশি হৃগ্য ও চিত্তাকর্ষক । 
দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুর প্রত্যেক অনুষ্ঠান ব্যয়-সাপেক্ষ ও পৌরোহিত্য- 

সাপেক্ষ, এরূপ অনুষ্ঠানে কোন ব্যয় নাই, কাহারে রূপা অথবা 

সহায়তার অপেক্ষা করিতে হয় না। আর একটি কারণ, একমাত্র 
এই অনুষ্ঠানে জাতিভেদ, বংশভেদ, অধিকারভেদ নাই, প্পৃশ্ঠাস্পুশ্যভেদও 
নাই। কুলীনব্রাঙ্ষণের সঙ্গে চণ্ডালও সমন্বরে ভগবানের নাম করিয়া 
নৃতা করিতে পারে। কেবল তাহাই নয়, সৌকঠ্য ও ভক্তির 

উন্মাদনা থাকিলে একজন নীচ শুদ্রও ত্রাঙ্মণোতম অপেক্ষা এক্ষেত্রে 
অধিকতর মান্য । 

ইদানীং পদাবলীসাহিত্য মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় বলিয়া 
অন্দ্গীত, হইলেও পদাবলীসাহিত্য স্বতন্তরভাবে পঠিত, পাঠিত ও 
আলোচিত হয়, কিন্তু পূর্বে পদ্দাবলীসাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর 

পরিচয় ঘটিত কীর্ভনসর্জীতের মধ্য দিয়া। পদাবলী গানের নাম 

লীলাকীর্তভন বা রসকীর্তন। লোকে এই লীলাকীর্তন শ্রবণ করাকেও 
ধন্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত মনে করিত। শ্রাচৈতন্যদেবই ইহাকে 
ধর্মের ও সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। লোকে ধর্ম 
তৃষ্ণ|নিবৃত্তির জন্যই লীলাকীর্তন শ্রবণ করিত,_তাহাতে তাহাদের 

সাহিত্যরসপিপাসারও নিবৃত্তি হইত। তাহারা পদকর্তীদের রচনার 

মাধুধ্য ধন্বের রসপুটে উপভোগ করিত; কীর্তনসঙ্গীতে তাহারা 
পাইত ধর্খ, সাহিত্য ও গীতির একটি অপূর্ব সম্মেলন। আজকাল 
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নগরের ইংরাজি শিক্ষিত ধর্মববিমুখ লোকেরাও কীর্তনসঙ্গীতের আদর 
কবে, ধন্মের জন্য নয়, সাহিতোর জন্য নয়, গীতিরস উপভোগের 

জন্যঃ বিলাস কলাম্কুতুহলের চরিতার্থতার জন্য । তাই এই ধর্মহীন 

যুগেও কীর্তনের লমাদব আছে। এযুগেব এ শ্রেণীর লোকে ইহার জন্য 
একটা পবিত্র আবেষ্টনীর প্রয়োজন আছে তাহা মনে কবে না। 

বড় বড লোকের বাভীতে শ্রাদ্ধবাসরে যে কীর্তন হয়, সেই কীর্তনের 

আসরে অভ্যাগতেবা সঙ্গীতে মাধুর্যও উপভোগ কবে না--নিমন্ত্রণ 

রক্ষার আসরই মনে করে। সে আসর সিগাবেট ও চুরুটের ধোঁয়ায় 

কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া পডে। আমি এ আসরের কথা বলিতেছি ন1। 

রেডিও গ্রামোফোনের মারফতে কীর্তনগানের উপভোগ অনেককে 

করিতে দেখিতে পাই । তাহাক সঙ্গেও ধর্শের সম্পর্ক নাই। যাক্ 
অবাস্তব কথা। , 

কীর্তনেব অর্থ কীন্তিগান। এই কীত্তিগান চিরদিনই আছে--সে 

কীত্তি মহীপালেবও হইতে পারে, ভোগিপালেরও হইতে পারে, দনুজ- 

মর্দনদেবেরও হইতে পারে, আবার দেবদেবীদেরও হইতে পারে । 

এই কীত্তিগান দেশে চিবদিনই ছিল, কি ঢঙে, কি সুরে, 
কি ভাবে তাহা গীত হইত, তাহা আমবা জানি না। জয়দেব, 

চত্ীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী উচ্চকণ্ে গাহিবার জন্তই রচিত। নিশ্চয়ই 

সেগুলি দেশে গীত হইত তাহাকে কীত্তন বলিত কিন! জানা যায় ন1। 

কিকি সুরে সেগুলি গাওয়া হইত-_তাহ] পুঁথিব সাহায্যে আমরা 

জানিতে পারি। কিন্তু গায়নকণ্ে সেগুলি কি ৰিশিষ্ট বসরূপ গ্রহণ কবিত 

তাহ! আমরা জানি ন।। লিখিতাকারে ম্বরলিপি তখন ছিল না। 

প্রচৈতন্তের প্রেরণাতেই এ পদাবলী-গীতি লীলাকীর্ভনের আখ্যালাভ 

করে। গ্রীচৈতন্যের পূর্বে পদাবলীগীতি রাগান্থগা ভক্তিসাধনার 
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অঞ্জ ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্ই যদি বঙ্গদেশে রাগাঙ্ুগা 
তক্তিবাদের প্রচারক হ'ন-__ তাহা হইলে তদচুযায়িনী রীতিভঙ্গী, 
তদনুবত্র' রূপ তিনিই প্দাবলী-কীর্ভনে সঞ্চারিত করিয়াছেন--ইহাই 
মনে করা ম্বাভাবিক। আমরা এখন কীর্তনিয়াদের মুখে ষে 

লীলাকীর্তন শ্রবণ করি, তাহাতে শ্রীচৈতন্ত-প্রবন্তিত রীতিভঙ্গী 
ও রূপই চলিতেছে বলিয়া মনে করি। 

কীর্তন বলিতে আমরা এখন শ্শ্রীরাধারুষ্জের লীলাকীর্তনকেই 
বুঝিয়া থাকি, অন্য কোন কীত্তিগানকে বুঝি না। বাংলার 

বাহিরে ঠিক এইরূপ কীন্তনগান নাই-_-ইহা বাংলার সম্পূর্ণ নিজন্ব। 
উড়িস্ায় অবশ্য আছে--সেখানেত থাকিবেই । উড়িস্যাই শ্রীচৈতন্ত- 

দেবের প্রধান লীলাভূমি। আজিও হ্ুদূর চিন্কাতীরেও বাংলার 
পদাবলী গীত হয়। উড়িয়া ভাষাতেও কীর্ভনের বন্ছুপদ রচিত 

হইয়াছে । অন্ঠান্থ প্রদেশে ভাগবত সঙ্গীতকে ভজন বলা হয়, তাহার 

স্থব, রীতি, ভঙ্গী ইত্যাদি স্বতন্ত্র। 

লীলাকীর্ভনের অপর নাম রসকীন্তন। শ্রীরুষ্ণের যে সকল 

লীলায় ফোন-না-কোন রসের (দাস্স, বাংসলা, সখ্য, মধুর) গভীর 

ংযোগ আছ্ে-_-সেই সকল লীলার কথাই কীর্তন গানের বিষয়ীভূত 

হইয়াছে । শ্রীক্ষ্ণের যে সকল লীলায় ভাগবতী শক্তি বা এই্বর্ধয 
বণিত হইয়াছে--সে সকল লীলা অবলখনেও পদ রচিত হষ্টয়াছে, 

কিন্তু সে সকল পদ লীলাকীর্ভনের উপজীব্য হয় নাই। গোবদ্ধন 
ধারণ বা কালীয়দমন কীর্তুনের বিধয়ীভূত নয়। কীর্তনসঙ্গীতের 

সর্ধপ্রধান উপজীব্য রাধারুষ্চের প্রণয়লীলা। কীর্তনসঙ্গীতে শ্রীকষ্ের 

যে সকল লীলা বাদ গিয়াছে যাত্রা ও পীচার্লীতে তাহা স্থান পাইয়াছে। 
রাধাকফের সকল লীলাই রাধাকষ্চের সন্মিলিত রূপ গ্রচৈতন্টের 
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জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হুইয়াছে। ভক্ত কবিগণ শ্রীচৈতন্যের 

জীবনের সেই লীলাভিনয় অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন। এই 
পদগুলির নাম গৌরচন্দ্রিকা। বাঁধাকষের সর্ববিধ লীলারসেরই 

গৌরচন্দ্রিকার পদ আছে। যে লীলার কীর্তন গাওয়া হয়-_সেই 

লীলার সম্পূর্ণ অনুগত গৌবচন্দ্রিক প্রথমে গাহিয়া কীর্তভনের আস্ত হয়। 
এবিষয়ে ধরাবাধা একট পদ্ধতি বহুকাল হইতে কীর্তনিয়াদের মধ্যে 

প্রচলিত আছে। কীত্তনসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক থগেন্দ্রনাথ মিন্ত 

বলেন-_খেতুরির উৎসবেই সর্বপ্রথম কীর্ভনের সঙ্গে গৌরচত্ত্িক। 
গানের স্থত্রপাত তয়। গৌরচন্দ্রিকার বিবিধ সার্থকতা সম্বন্ধে প্রথম 
খণ্ডে বলিয়াছি--তাহার আর পুনবাবৃত্তি কৰিব না। পদাবলীতে 

শ্রীকুষের এশ্বধোর কথা একেবারেই নাই--আছে কেবল মাধুধ্যের 
কথ1। সেজন্ত প্রারুত প্রেমের গীতির সহিত এই গীতিগুলির বাহাতঃ 

কোন প্রভেদ নাই । গৌরচন্দ্রিকাই পদাবলীতে অগ্রারুত সার্থকতা দান 

করিতেছে । এগুলি রোমার্টিক ভঙ্গীতে একট। মিষ্টিক আবেদন 

আনিয়া দেয়। 

কীর্তনিয়ার৷ খন পদাবলী কীর্তন করেন, তখন তাহারা পদাবলীর 

রসের ব্যাখ্যাও করেন। এই ব্যাখ্যা স্থুরমুক্ত গগ্যবাক্যেও হইতে 

পারে, স্থরযুক্ত বাক্য বা বাক্যার্জের দ্বারাও হইতে পারে। ইহাকে 

বলে আখর বা অলঙ্কার। এই অলঙ্কার-প্রয়োগে ঘনীভূত রস অনেক 

সময় তরলায়িত হইয়া শোতার আম্বাছমান হয়। কোন কোন 

কীর্তনিয়া নিজের রচিত অলঙ্কার প্রয়োগ না করিয়া চিরপ্রচলিত 

অলঙ্কারেরই প্রয়োগ করেন। ইহাই নিরাপদ । কীর্তনিয়ারা নিজে 

বীতিমত লীলারসের রসিক না হইলে অলঙ্কার-প্রয়োগে দোষ 

ঘটিয়া যায়। এই দোষকে বলা হয় রসাভাস। রসাভাস ঘটানে! একটা 
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বড় অপরাধ । লীলারসজ্ঞ শ্রোতা ইহাতে বড়ই বেদন! অনু্ব করেন। 

ভাবানুগত স্ববযুক্ত অলঙ্কারে কীর্তন গানের মাধুধ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। 

পদাবলী গীতিকবিত! হিনাবে বচিত হয় নাই-_কীর্তনে উদ্গীত 

হইবার জন্তই বচিত। কীর্তনই পদাাবলীর বাহন। বাহ ও বাহন 
উভয়ে মিলিয়া যেমন আমাদেব দেবপ্রতি মা, কীত্নের স্থুব ও পদাবলী 

ছুইয়ে মিপিয়৷ তেমনি সম্পূর্ণাঙ্গ স্থট্টি। পদবর্তারা মনে মনেই হউক 
অথব! অনচ্চ ম্ববেই হউক গাহিতে গাহিতে পদাবলী রচনা করিয়াছেন। 

কীর্তনে গীত হইলেই সেজন্য পদাবলী সম্পূর্ণ লার্থকতা লাভ করে। 
সেজন্য আমি পদাবলীকে অর্ধ-স্ষ্টি বলিয়াছি। যিনি মহাঁজনদের 

কোন পদ্দ পড়িয়া রন উপভোগ করিতে না পারেন, তিনি সেই পদ 

কীর্তনে উদ্গীত হইতে শুন্ুন--তাহা হইলে পরিপূর্ণ রস পাইবেন। 

আব ধ্দি কোন পদ পড়িয়াই রস পাইয়া থাকেন-_কীর্তনে শুন্থন 

দ্বিগুণ কি চতুগুণ বস পাইবেন। 
কীর্তনিয়া যে পদটি গান করেন সেই পদটিতে যতটুকু মাধুধ্য 

তাহা নিঃশেষে পরিবেষণ করেন, যে বাক্যে আলঙ্কাবিক বৈশিষ্ট্য থাকে 

সেই বাক্যটিব পুঙ্ান্ুপুঙ্থ ব্যাখ্য। কবেন, যে পদে কবিত্বরস ঘনীভূত 

আছে, সেই বাকাটিকে বারবার পুনবাবৃত্ত করিয়া শ্রোতার মর্শস্থলে প্রেরণ 

করেন। এমন কি শব্বালঙ্কারগুলিতে খুব 000139315 দিয়া তাহাব 

মাধুধ্য শ্রোতাদের অধিগম্য করিয়া তোলেন। আর আবেগের 
আবেদন স্থরেব মুচ্ছনায় ও কণ্ঠের কাকুতে কিরূপ মর্মস্পর্শী হয়, 

তাহা কোন কীর্তন-রসিকের অবিদ্িত নাই। 



লোচন দাস 

শ্রথণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর বলিয়াছেন-- 

গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে । 

ভাবের আবোশ রাধা রাধ। বলি ডাকে ॥ 

পুরব আবেশেতে ত্বিভঙ্গ ইয়া রহে। 

পীত বসন আর মৃরলীটি চাহে ॥ 
প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে। 

কোথা ছিলে কোথা ছিলে গদ গদ বোলে ॥ 

নরহরির পদে গৌবগতপ্রাণ গদাধরই শ্রীরাধিকা। তাই তিনি 
বলিয়াছেন-_ 

গৌর গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা কার সাধ্য করিবে বর্ণন। 
সরকার ঠাকুর নিজে এবং মুবারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বাস্থ ঘোষ 

ইত্যাদি অন্যান্য পার্ধদগণ শ্রীবাধার সখী ব্রজনাগরীদের মত 
নদীয়ানাগরী ! 

লোচনদাল ছিলেন নরহরি ঠাকুর-গ্রবতিত এই নদীয়ানাগরীভাবের 

প্রধান লাধককবি। লোচনদাম আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন--নবহরি 

দাস মোর প্রেমভভিদাত11% লোচনদাস এই নাগরীভাব,ক 

সম্পূর্ণরূপে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। তাই লোচনের 
রচনার ভাষায় ও ভাবপ্রকাশে ছিল একটা নাগরী ঢঙ। এই নাগরী 
ঢঙের জন্য বাঙলার পল্লীসমাজে প্রচলিত ধামালী ছন্দই তাহার রচনার 

প্রধান ধাহন হইয়া উঠে। এই ধামালী বা ছড়ার ছন্দ চলতি ভাষার 
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ছন্দ, প্রবাদ-প্রবচনে, রসকলহে, ধামালী গানে, ছড়ায় এবং মঙ্গল 

কাব্যের পয়াবের ফাকে ফাকে পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। ইহ! 
লঘুতরল বিষয়বস্ত্র বাহন ছিল। লোচনদাসের পূর্বে কেহ এ ছন্দকে 

সংসাহিত্য-স্থষ্টিতে ব্যবহার করেন নাই । বিদ্বৎংসমাজে লোচনদাসই 

প্রথম পদ রচনায় ইহাকে গৌরব-দান কবেন। 
লোচনের পদাবলীর ভাষা আমাদের ঘরোয়] মেয়েলি ভাষ।। 

বাঙলার সাধারণ কুল-বধৃদের ভাবে বিভাবিত হইয়া! তিনি পদ-রচন। 
কবিতেন । সেজন্য তাহাদের মর্খের ভাষাই তাহার রচনায় স্বভাবতই 

আসিয় পড়িত। 

তিনি সংস্কতভাধায় সুপপ্ডতিত ছিলেন । সংস্কৃতে গ্রস্থ রচনা করিয়া- 

ছিলেন, সংস্কৃত গ্রস্থের অন্ুবাদও কবিয়াছিলেন, কিন্ত অধিকাংশ পদেই 

তিনি ( বর্তমান যুগের গগ্চে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের মত ) সংস্কৃত 

শব বজন করিয়া চলিতেন। আভিজাত্যের অভিমান ও পাঙ্ডিত্যের 

অভিমান_-ছুই-ই তাহার গোরাপ্রেমের বস্তায় ভাসিয়! গিয়াছিল। তিনি 

হাব বচনায় যে সকল অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও ঘবোয়া 

ধরণের, পল্লীগৃহিণীদের ঘরকরণ! হইতেই সংগৃহীত । নবনী তোলা, ছুধ 

আওটানো, দধির সাচন! দেওয়া, বাটন বাটা ইত্যাদি গৃহস্থালির 

নিতাকর্শ হইতে তিনি পর্দের অলঙ্কবথের উপাদান আহরণ কবিয়াছেন। 

লোচনদাস হ্ীগৌরাজদেবকে স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন 
নাই । যখন তাহার বয়স মাত্র দশ বছর, তখন গৌরাঙ্গদেব অপ্রকট 

হন, তাহাও বন্ধ দূবদেশে-_পুরীধামে। গুরু নরহরির মুখে তিনি 
তাহার অপামান্ত রূপের কথা শুনিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের লহচরদের 

রচিত পদে ভক্তিগদ্গদ ভাব-মাধুর্য প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 

তাহাদের রচনায় বর্ণনার অপূর্বত! নাই। তাহাদের বর্ণনা গৌরচ্জিকায় 
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স্থান পাইলেও সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হয় নাই। লোচনদাস মনের 

লোচনে যে রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহার আপন মনের মাধুরী 

দিয়াই গড়া । এই বূপই সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে । এই ব্ূপকে 

বাণীরূপ দেওয়াব জন্য লোচন কত উৎপ্রেক্ষা উপমাই ন। দিয়াছেন! 

কিন্তু কিছুতেই তাহার তৃপ্রি হয় নাই । 

অমৃত মথিয়৷ কেবা নবনী তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরাদেহ। 
জগং ছানিয়! কেব। রস নিঙাডিল গো এক কৈল স্থুধায় স্থুলেহ। 

অথণ্ড পীযুষখার কেবা আউটিল গো সোনার বরণ হৈল চিনি। 
সে চিনি মাবিয়া কেবা ফেণি তুলিল গো হেন বাসো গোর অজখানি ॥ 

অন্ুরাগের দধি প্রেমের সাচন। দিয়! কে ন। পাতিয়াছে আখি দুটি । 

তাহাতে অনেক মনু লু লহু কথাখানি হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি। 

ঝা ১ বাঃ 

বিজুরি বাটিয়া কেবা গা-খানি মাজিল গে চান্দে মালিল মুখখানি । 

লাবণ্য বাটিয়! কেবা চিত নিরমিল গে। অপরূপ রূপের লাবণি ॥ 

ইন্দ্রের ধন্থুকখানি গোরার কপালে গো কেব। দিল চন্দনের রেখা । 

ও রূপ দেখিয়। যত কুলের কামিনী ছিল ছু” হাতে করিতে চায় পাখা । 

নাচায় আখির কোণে সদাই সবার মনে দেখিবারে আখিপাখী ধায়। 

আখির ভিয়াষ দেখি স্থখের লালল গো আলমল জরজর গায়। 

কুলবতী কুল ছাডে পঙ্গু ধায় উভরড়ে গুণ গায় অন্ক্র পাষগু। 

ধূলায় লোটায়ে কাদে কেহ থির নাহি বাধে গোরাগুণ অমিয়া অথণ্ড ॥ 

যোগীন্দ্র মুণীজ্র কিবা মনে গণে রাত্রদিবা গোরারূপে লাগি গেল ধাধা]। 
অখিল ভূবনপতি ধূলায় লুটায়ে ক্ষিতি সদাই সোঙরে বাধা রাধা ॥ 

ছন্দোবাঙ্ছারে, পদবিষ্যামের বৈচিত্ত্যে, শবালস্কার ও অর্থালস্কারের 

পারিপাট্যে ঝল-মল করিতেছে, এমন অনেক গোৌরচন্দ্রিকার পদ 
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গোবিন্দদাস, অগদানন্দ, রায়শেখর, ঘনশ্যাম ইত্যাদি কবিদের আছে, 
কিন্ত এমন রূপমুগ্ধতার সহিত প্রেমবিহবলতা৷ সে সকল পদে যেন নাই। 

গোরার রূপ ইহাতে ষতট] না ফুটিয়াছে, ঝবিব সেই রূপ ফুটাইবার 

জন্য আকুলিবিকুলির ভাবট! তাহার চেয়ে ঢের বেশি উচ্ছলিত 

হইয়াছে । বূপচিন্্ণ অপেক্ষা ভাবাবেগ-পঞ্চারের মূল্য পদাবলী সাহিত্ো 
ঢের বড কথা । এই অলৌকিক রূপ-দর্শনেব প্রভাবে ভাবের ঘরে 

কি কাণ্ড ঘটিতেছে, কবি দে কথাও বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন । এই 
একটি বাক্যে চরম কথাটি বলা হইয়াছে। 

পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কাদিয়া আকুল গে 
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে। 

এখানে 'পুকুষ”__-লক্ষ্যার্থে অভক্ত, 'নারী” লক্ষার্থে ভক্ত একথাও 

মনে করা যাইতে পাবে। এইকূপ চকিতে দেখিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। 

কবি তাই বণিয়াছেন-__ 

এমন কেউ ব্যথিত থাকে কথাব ছলে খানিক রাখে 

নয়ান ভৈরে দেখি ও-রূপখানি। 

একে ত' ভূবন-ভূলানে বূপ, তাহার উপর অপূর্ব ভঙ্গিমায় নঙন। 

সে নৃত্যলীল৷ দেখিয়া 

কারু-_গলিত অন্বর তাহ। ন] সম্বর কারে! বা গলিত বেণী । 

যেন- চিত্রের পুত্তলী রহে সবে মিলি দেখে গোরা গুণমণি। 

কেহ ভাব ভরে পড়ে ন্চারু কোরে নয়নে বহয়ে ধার । 

কারো বা পুলক অঙ্গে পরতেক কেহ মুরছিত পাবা। 

সমন্তই সাত্বিক ভাবেরই লক্ষণ। নদীয়ানাগরীদের মারফতে 

ভক্তজনহৃদয়ে ভাব-সঞ্চারেরই কথা। ভাগবত আকর্ষণকেই দৈহিক 

রূপের মোহনতাব ভাষায় সমগ্র পদটিকে অভিবাক্ত কর! হইয়াছে । 
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নদীয়ানাগরীদের রূপমুগ্ধতা ব্রজনাগরীদের বূপমুগ্ধতারই অন্ুন্থতি 

যেমন, নবন্বীপলীলা ব্রজলীলারই অভিনবরূপে পুনরাবৃত্তি । 

ব্রজনাগরীর| ও নদীয়ানাগরীরা একই কল্পলোকের অধিবাসিনী। তবু 

নদদীয়ানাগরী'র ব্রজ্নাগরীদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি পরিচিতা । 

ব্রজনাগরীরা গোষ্ঠভূমিতে দধি মন্থন করে; নদীয়ানাগরীরা আমাদের 

গৃহের অলিন্দে হলুদ বটে । হলুদ বাটিতে গিয়া এক নাগরী বলিতেছে.- 

হলুদ বরণ গোরাাদে পঃড়ে গেল মনে। 

ছন্ছনানি মনে গো সই ছট্ফটানি প্রাণে ॥ 

কিসের রাধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদ বাট, 

আখির জলে বুক ভিজিল ভান্য। গেল পাটা ॥ 

যমুনার ঘাটপথে শ্যামকে দেখিয়া ব্রজনাঁগরীদের যে দশা, গঙ্গার 

ঘাটে জল আনিতে গিয়া নদীয়ানাগরীদেরও সেই দশা! । গাগরীভরণে 

গিয়া নাগরীদের কি দশা হইল, কবি তাহাব নিজন্ব ভাষায় ধামালী 
ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন একটি পদে-_ 

এক নাগরী বলে দিদি নাইতে যখন যাই । 

ঘোমট। খুলে বদন তুলে দেখেছিলাম তাই ॥ 

সে রূপ দেখে চমূকে উঠে ঘরকে এলাম ধেয়ে। 

ছু'টি নয়ন রইল বীধা গৌরপানে চেয়ে ॥ 

জলের ঘাটটি আলো! ক'রে গৌর অঙ্গের ছটা। 
রূপ দেখিতে ছড় পড়েছে নও যুবতীর ঘটা ॥ 

সাধ কৈরে দেখতে গেলাম এমন কেবা জানে । 

অন্থরাগের ডুরি গিয়ে প্রাণকে ধ'রে টানে ॥ 

উড়, উড়, করে যে প্রাণ রৈতে নারি ঘরে। 
গোকাচটাদকে না দেখিলে প্রাণ যে কেমন ফরে॥ 
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চাইলে নয়ন বাধা রবে মনচোবা তার রূপ। 

হান্যবয়ান বাঙা নয়ান এই না রসের কূপ ॥ 
চাইলে মেনে মরবি ক্ষেপী কূল ঘষে রবে নাই। 
কুলশীল তৃই রাখবি যদি থাক না বিরল ঠাই ॥ 
কুল খোয়াবি বাউরী হবি লাগবে বদের ঢেউ। 

লোচন বলে রসিক হ'লে বুঝতে পাবে কেউ ॥ 

আকধণট] প্রাকৃত রূপের হইলে কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিত 

ন।। আকর্ষণট। অগপ্রাকৃত বলিয়াই রসিক ছাড়া অন্তে বুঝিবে না। 

ভণিতার চরণের ছ্বারাই অর্থ টা বাচ্যাতিশায়ী হইয়৷ গেল। 

বাচ্যাতিশায়ী অর্থের কথ! ছাড়িয়া দিয়া কেবল বাচ্যাথেই 

লোচনদাস এই রূপমুগ্ধতার ভাষায় কিরূপ কবিত্বেব স্থষ্টি কবিয়াছেন, 

তাহার ২৭টি নিদর্শন দেখাই-_ 

(১) কিবা সে লাবণ্য দূপ বয়সে উখ্থান। 

চাহিতে গৌরাঙ্গ পানে পিছলে নয়ান ॥ 

জলের ভিতরে ডুবি তবু দেখি গোরা। 

ত্রিত্ববনময় হল গোরা টাদপারা৷ ॥ 

মনে করি নৈদে জুড়ি এ বুক বিছ্বাই। 

তাহাব উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই | 

(২) গোকুলের নেটো কান বঙ্কিম আছিল গে! 

কালিয়া কুটিল তার হিয়া । 

রাধার পীরিতি ওরে মরল করেছে গো, 

সেই এই বিহরে নদীয়া ॥ 

(৩) কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায়' 

কেব। করে রূপ নিরূপণ । 
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রূপ নিরখিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে 

ভাঁবিয়! বাউল হ*ল মন ॥ 

পক্ষী যেন আকাশের কিছুই পায় না টের 

যত দুব শক্তি উডি' ষায়। 
সেই রূপ গৌবাঙ্গেব রূপের না পায় টের 

অন্গসাবে এ লোচন গায় ॥ 

(৪) অরুণ কমল আখি তারক। ভ্রমর পাখী 

ডূবুডুবু রলূপামকরন্দে। 

বদন পৃিমা চান্দে ছট] হেরি প্রাণ কান্দে 

কত মধু মাধুানুবন্ধে। 

পুলক ভরল গায় ঘর্ম বিন্দু বিন্দু ভায় 

, লৌমচক্র সোনার কদদ্ধে। 

প্রেমে টলমল ভঙ্গ প্রভাতের ভান্কু জগ 

আধ বাণী প্রেমেব আবস্তে ॥ 

(৫) চবণতলে অরুণ খেলে কমল শোভে তায়। 

চলতে টলে ঢলে ঢলে পড়ছে সখার গায় ॥ 

আমার পানে নয়ন কোণে চাহিল একবাব । 

মনহরিণী পড়ল বাধ] তুরুর পাশে তার ॥ 

যদি বাধে বিনোদ ছাদে টাচর চিকন ছুল। 

তবে সতী কুলবতী রাখতে নারে কুল ॥ 

যারে ডাকে নয়ন বাকে তাব কি রহে মান। 

হ্দি যাচে তায় কি বাচে রসবতীর প্রাণ ॥ 

কবি তাহার স্বকল্পিতা নাগরীদেব উপদেশ 

বলিয়াছেন--- 
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লোচন বলে ভাবিস্ কেন থাক আপনার ঘর। 

হিয়ার মাঝে গোরা নাগর আটক ক'রে ধর। 

ভক্তিমাধনার পথে প্রথম প্রেমের বিহ্বলতা৷ নদীয়ানাগরীদের 

রূপমুগ্ধতার ভাষায় কবি এই-ভাবে বিবৃত কবিম্লাছেন। কবি বলেন-_ 

'এহে] বাহ আগে কহ আর । ইহাতে পরমধনের জন্য আকাঙ্াটুকু 
জাগিল ইহাতে অন্বত্তি ও অস্থিরতার-ত বিবাম নাই । পরমধনকে 

অস্তরে উপলব্ধি করিয়া নিরন্তর ধ্যানযোগের দ্বারা আপন করিয়। লইতে 

হইবে। ইহাই তপস্য। | এ তপন্তা না করিলে সে পরমেষ্ট ধন 

অধিগত হইবে না। ব্রঞ্ছস্পর্শলাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে--তাহাতে 

ব্রদ্ব-পিপাসাবই সঞ্চার হয়। এই পিপাসা তাহাকে পাওয়ার জন্ত 

সাধন। বা তপশ্চরণে প্রেরণা দেয় । সে ব্রহ্মম্পর্শেবও মূল্য কম নয়। 

যিনি তাহ। লাভ করেন, তিনি ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী । লোচন 

তাহার কল্পিতা ভাগ্যনতীদের বলিয়াছেন, “এইবার ইন্দ্রিয়ের সর্বদ্ধার 

পুদ্ধ করিষা ধ্যান ধারণ কর। অবশ্যই তাহাকে পাইবে । এ সাধনাতেই 

অপ্রাপ্তির সকল বেদন।, অস্থিরত।, আকুলতা শাস্ত হইয়া যাইবে ।” 

লোচন একজন নাগবীব মুখ দিয়া এ কথাই ঠারেঠোরে বলিয়াছেন-_ 
আর এক নাগরী বলে এই দেশে না রবো। 

রসের মাল! গলায় দিয়ে দেশাস্তরী হবো ॥ 

এ দেশে ত' কপাট দিলে সেই দেশই ত পাই। 

বাহির গায়ে কাম নাই চল ভিতর গীয়ে যাই ॥ 

সাপের মণি বা"র করিলে হারাই যদি মণি। 

মণি হাবাইলে তবে না বাচে সেই ফণী॥ 

যতন ক'রে রতন রাখা বাহির করা নয়। 

প্রাণের ধনকে বা'র করিলে চৌকি দিতে হয় ॥ 
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লোচন বলে ভাবিস কেন ঢোক আপনার ঘর। 

হিয়ার মাঝে গোরাাদে মন ডুবায়ে ধব ॥ 

লোচন নদদীয়ানাগরীদের র্ূপান্গরাগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই 
পদটিতে দিয়া রূপ হইতে ভাবের ঘরে গিয়া আত্মসমাহিত হইতে 

বলিম়াছেন। বৃন্দাবনলীলার ভাবমম্মেলনের তাৎ্পর্ধ্যও ইহাই। 

বাঙলার বাউলরা লোচনের কাছে এই শিক্ষাই পাইয়াছিল। 

লোচনদাস ব্রজলীপার পদ বেশি লেখেন নাই। যে পদগুলি 

পদ্দকল্পতরুতে পাওয়া যায়, সেগুলিতেও লোচনের সেই নাগরী-ভাবের 

মুদ্রাঙ্ক আছে। লোচনের পদে শুধু সখী-ভাবের ভণিতা নয়, সমগ্র 
পদের ছন্দ, ভাব, ভাষা, ভঙ্গী সবই বুন্দাবনের আভীররমণীর 

উপযোগী । এখানে আক্ষেপান্রাগের একটি পদ উতৎ্কলন করি-_- 

জালার উপর জ্বালা লে! সই জালার উপর জ্বাল! । 

জলকে যাই পথ না পাই বসন টানে কালা ॥ 

সরম করা। ভরম করা৷ বসন দিলাম মাথে। 

সকল সধীর মাঝে কাল! ধরে আমার হাতে ॥ 

রল করিতে জানে ঘদ্দি তবেই মনের স্থখ। 

গোপন কথা বেকত করে এই যে বড় দুখ ॥ 

ঢলমল্যাকে চতুর বলি হেঁটমূড়্যাকে জপু। 

রস জানিলে রসিক বলি-_নৈলে বলি ভেপু ॥ 

লোচন বলে আলে দিদি এহ বল্লি কেনে । 

কালার লমান রসিক নেই এ তিন ভুবনে ॥ 

বাংলার রাঢ় অঞ্চলের থে রাধা সঙ্গিনীদের সঙ্গে বৈকালবেলা 

জলকে চলে--ইহা যেন সেই রাধার উক্তি। লোচন বৃন্দাবনকে 
বাংলার ঘ্বাটে, মাঠে, বাটে টানিয়া আনিয়াছেন। রাথাকে “দিদি: 
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সম্বোধন করিতে আর কোন পদ্কর্তী পাবেন নাই । পদকর্তার! বৈধব 

বসশাস্ত্বের অন্পনরণ করিয়াছেন মাজ্স পদের ভণিতায়,লোচন পদ 

রচনা করিতেন একেবারে সখীভাবে আবিষ্ট হইয়।। লোচনকে 

সেকালের বৈষ্ণব সাধকরা বলিতেন "ব্রজের বড়াই |” 

লোচনের ব্রজলীলার আর একটি বিখ্যাত পদ £-- 

এসো এসো বধু এস আধ আচবে বো 

নয়ন ৬ুরিয়ে তোমায় দেখি | 

অনেক দিবসে মনের মানসে 

তোম] ধনে মিলাইল বিধি । 

মণি নও মাণিক নও যে হাব ক'রে গলায় পৰি 

ফুল নও যে মাথার করি বেশ। 

নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি 

লইয়! ফিরিভাম দেশ দেশ । 

বধুঃ তোমায় যবে পডে মনে আমি চাই বৃন্দাবন পানে 
আলুলিলে কেশ নাহি বাধি। 

রন্ধনখালায় যাই ভুয়া বধু গুণ গাই 
ধুঘ়ার ছলন| করি কাদি। 

বঙ্কিমচন্দ্র এইট পদটি উত্কলন করিয়। “কমলাকাস্তের দণ্চরে' একটি 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু ভণিতার কথ! উল্লেখ করেন 

নাই। কোন কোন কীর্তনিয়া চণ্তীদাসের ভণিতা লাগাইয়! এ গান 

গায়। নান! পুথিতে নানা ভণিতায় এ পদটিকে দেখা যায়। কিন্ত এ পদ 

লোচনদাসের, অন্ত কাহারও নয় । 'ত্রজের বড়াই' ছাড়৷ রাধাকে বন্ধন- 

শালায় আর কে পাঠাইবে? চণ্তীদাসের রাধা পশারিণী বটে, কিন্ত 

রাধুনী নয়। আমর শ্রীথ্ অঞ্চলে এ পদকে লোচনের বলি্নাই জানি ॥ 
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সজনি,--এ ধনি কে কহ বাটে। 

গোবোচন। গোরি নবীন কিশোরী নাহিতে দেখি ঘাটে ॥ 

এই পদটি নিমানন্দদামের পদ্দরলসাব ও কমলাকাস্ত দাসের পদ- 

রতাকরের পুথিতে লোচনদাসেব ৬ণিতায় আছে। পদটি চণ্তীদাসের 

নামে চলিতেছে । এই পদ্দেবই দুইটি চবণ £__ 

চলে নীল শাড়ী নিঙাডি নিঙাডি পবাণ সহিত মোর। 

'এই পদ যদি লোচনের হয়, তাহ হইলে ব্রজলীলার পদাবলী 

বচনাতেও লে"চনকে প্রথম শ্রেণীব কবি বলিতে হয়। ইহা! হইতে 

অনুমান কব যায়, লোঁচনেব ব্রজলীলার বনু পদ চণ্ডীদাস বা অন্য 

কবির নামে চলিয়া গিয়াছে । 

দামোদর, নবহরি ইত্যাদি ভক্তবুন্দের মুখে শ্রীচৈতন্তের কথা 

শুনিয়া এবং মুর্াবি গুপ্তের কডচ। অবলম্বনে লোচন ঠচতন্যমঙ্জল 
কাব্য রচনা কবেন। লোচনের মভিপ্রায় ছিল না জীবনচরিত 

রচনা, তিনি শ্রাচৈতন্যের মহিমাপ্রচারের জন্য গুরু নরহরির 

আদেশে কাবা বচন! করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কাব্য অনেকট। 

অন্তান্য মঙ্গলকাবোর ধবণেই বচিত। 

মঙ্গল কাধ্/গুলিতে প্রধান চরিত্র গুলি শাপভ্রষ্ট দেব-সম্তান। দেবতারা 

আপন আপন পুজা প্রচারের জন্য, হয় তাহাদের শাপভ্রষ্ট করা ইয়াছেন-- 

নয়ত তাহাদ্দিগকেই আশ্রয় করিয়াছেন। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যেন নিজেই 

অবতীর্ণ হইয়াছেন নিজের পৃক্ধাপ্রচারের জন্য । ভগবান নিজে 
ডক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া "আপনি আচরি' ভক্তি-ধর্ধ শিখাইলেন। 

বলা বাহুল্য, শ্রাচৈতন্ত কোন দিনই চাহেন নাই-_তীাহার নিজের 

পুজা! প্রচারিত হউক ববং তিনি আবিষ্ট অবস্থায় যাহাই বলুন, প্ররু তিস্থ 

অবস্থায় বা বাহ দশায় বলিয়াছেন--তিনি সাধারণ মানুষ, তিনি 
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একজন বৈষুব ভক্তমাত্র। কিন্তু নরহরি, মুরারি গুপ্ত, বাহ্ছদেব ঘোষ 

ইত্যাদি ভক্তেরা তাহাকে ম্বয়ং ভগবান বলিয়া বুঝিতে পাবিয়া তাহার 

পূজাই প্রচাব কবিলেন,_পৃথক করিম! শ্রীকঞ্জের পুজারও আর 

প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ইহাই গৌরপারম্যবাদ। তাহাদের 

মতাছুসাবী ঠবঞ্চবগণ পরে শ্রীকৃষ্ণের বদলে শ্রগৌরাঙ্গের বিগ্রহই 

মন্দিরে মন্দিবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লোচনদাস এই বৈষ্ণব 

সম্প্রদায়েরই মহাববি। ফলে, তাহার ঠতন্যমঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল, মনসা- 

মঙ্গলের মতই একখানি মঙ্গল কাব্যের বূপ ধরিয়াছে। 

মঙ্গলকাব্যের মত ইহারও প্রারস্তে নানা দেবদেবীর স্তবস্ততি 

আছে। মঙ্গলকাবোর মত ইহাতেও দেবতা ও মানবের মধ্যে 

ভাবেব আদানপ্রদানের কথা আছে। স্থত্র খণ্ডটি দেবতাদের লইয়াই 

রচিত। নাবদ গোলোক, ব্রন্ষলোক ও কৈলাসে ছুটাছুটি করিয়! 

শ্রারুষ্জের অবতারণের জন্ত প্রচণ্ড চেষ্টা করিতেছেন। অনেক 
জল্পনাকল্পনাব পর নবন্বীপধামে শ্রারুষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন। শ্ুত্রথণ্ডের 

মমস্তটাই মঙ্গলকাব্যের পৌবাণিক অংশের মত দেবদেবীর লীলা- 
প্রসঙ্গ লইয়া বচিত। 

মঙ্ধলকাব্যেব মত ইহা গ্রামে গ্রামে গীত হইত। একজন 

বিখ্যাত ঠচতন্তমঞ্লগায়কের গৃহেই লোচনের স্বহস্ত লিখিত পুঁথিও 

পাওয়া গিয়াছে । চৈতন্ত-চরিতগুলির মধ্যে একমাত্র চৈতন্যমঙ্গলই 

মঙ্গলকাব্যের মত গায়নদের সম্পত্তি ছিপ। 

গৌরভক্ত কবিরা তাহাদের কাব্যে গোরার জন্ত কতই 
না অশ্রপাত করিয়াছেন! কিন্তু গোরাব তত? আধ্যাত্মিক 

বিরহ ছাড়া কোন বেদনা ছিল না। বিষুরপ্রিয়ার বেদনাই 
ত' কবিচিত্কে গভীরভাবে স্পর্শ করিবার কথা। শচীমাতার 
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জগ্াও যে-কবিদের চিত্ত বিগলিত হইয়াছে, বিঞ্ুপ্রিয়ার জন্য তাহাদেবও 
চিত্ত বিগলিত হয় নাই। লোচনদাপই একমাত্র কবি বিষুপ্রিয়ার 

বেদনা ধাহার মন্মস্পশ করিয়াছে সবচেয়ে বেশী । 
কবি চৈতন্তমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যেব সন্নাসগ্রহণের পূর্বরজনীতে 

বিষুপ্রিয়ার নিকট হইতে চিববিদায়ের চিত্রটি হৃদয়ের গভীর অনুভূতি 

দিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস তাহাতে দোষ ধবিয়া বলিয়া- 

ছিলেন-_উহ৷ অমূলক কল্পনামাত্র | বৃন্দাবনদাস ছিলেন চবিতকার, তিনি 
লোচনদাসের মত কবি ছিলেন না । তাই কবি তাহার কল্পনযনে যে পরম 

সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তীহা'র অজ্ঞাত ছিল। চিত্রটি এই £₹_- 
ছুনয়নে বহে নীর ভিজিয়া হিয়ার চীর বক্ষ বহিয়! পডে ধার। 

চেতন পাইয়! চিতে উাঠ প্রভু আচস্বিতে বিষুপ্রিয়া পুছে বার বাব ॥ 

শুন শুন প্রাণনাথ"মোর শিরে দাও হাত, সন্যাস করিবে নাকি তুমি ! 
লোকমুখে শুনি ইহা বিদরিয়! ঘায় হিয়। আগ্ুনেতে প্রবেশিব আমি ॥ 

বিষ্ুপ্রিয়ার কাছে তাহাব স্বামী ভগবান নহেন, মানুষ । তাই 
ত্বাহার চরণে এই নিবেদন। শ্রীচৈতন্ত বিষুপ্রিয়াকে কত বুঝাইলেন, 
ংসারের অনিত্যতা, জীবজগতের কল্যাণ, মহাব্রত উদ্ষাপন ইত্যাদির 

প্রসঙ্গ উঠিপ। শেষ পর্যস্ত তিনি যে মানুষ নহেন, জীব-উদ্ধারের জন্ত 
ভগবানই অবশ্টীর্ণ হইয়াছেন তাহার প্রমাণ দেখাইবার জন্য চতুতূ'জি 

মৃত্তি দেখাইলেন। কিন্তু তাহাতে ও বিষুপ্রিয়াব পতিবুদ্ধি ঘুচিল না। 

“তবে দেবী বিষুপ্রিয়া চতুতূজি নিরখিয়া পতিবুদ্ধি নাহি ছাডে তবু" 
বিষুণপ্রিয়ার কাতব ক্রন্দন তাহাতেও থামে না। তখন চৈতন্দেব-_ 

“প্রিয়জন আর্তি দেখি, ছলছল করে আখি কোলে করি করিলা প্রসাদ ।” 
গ্বাধীর আদর পাইয়' বিষুপ্রিয়া চতুতূজ মৃ্তিকে মায়া বলিয়া 

যনে করিয়া বিভূতির কথা ভুলিয়া গেলেন। প্রিয়তম দ্বিভুজ্জে বুকে 
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জডাইয়া য়ে আদর করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার চিতে চিরদিনের 
নিত্যসঙ্গী হইয়। হিয়া গেল। লোচনদাস বিষুপ্রিয়ার কেবলা মধুর 

রতির কথা বলিয়াছেন যেমন বৃন্বাবনদাস শচীমাতার কেবলা বাৎসলা- 
রতিব কথা বলিয়াছেন । 

যে-সকল বৈষ্বকবি চৈতন্যদেবকে বাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত 

রূপ বলিয়া মনে করিতেন, তাহ।রা বিষুপ্রিয়ার কথা তুলিয়া 

গিগ্লাছিলেন। আর ধাহার! শ্রীচৈতন্কে কেবল শ্রীরুঞ্চেরই অবতার 
মনে কবিতেন, তাহারা বিষুপ্রিয়াকে উপেক্ষা করিতে পারেন 

নাই, তাহাদের কাছে বিষুপ্রিয়াই যেবাধা। বিষুঃপ্রিয়াব পক্ষ হইতে 
ঠৈতন্ের সম্ন্যাসই নবনদ্বীপলীলার মাথুর । বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া 

শ্রীকষ্চের মথুবাগমন মাধুর্যের আনন্দলোক হইতে এশ্ব্যলোকে 
প্রয়াণ, নদীয়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়া নীলাচলে গমনও 
চৈতন্তের পক্ষে তাহাই । গৌরনাগবিয়া ভাবের কবির! বিষ্ুপ্রিয়াকে 
অবলম্বন করিয়া মাথুরসঙ্গীত বচনা কবিয়াছেন। বিষ্ুপ্রিয়ার 
প্রতি গভীর সমবেদনা এই সঙ্গীতগুলিকে বড়ই মশ্বম্পর্শী করিয়াছে 
বিষুপ্রিয়া রাধার মত ভাববিগ্রহ নহেন, রক্তমাংসের চিরবিরহিণী 

কুলবধূ। বাস্থ ঘোষ বলিয়াছেন £_ 

অক্রুর আছিল ভালো! রাজবলে লৈয়া গেল রাখিল সে মধুরানগরী। 

নিতি লোক আইসে যায় তাহাব সংবাদ পায় ভাবতী করিল দেশাস্তরী ॥ 
কবি বাঞ্জনার দ্বার! বিষ্ুপ্রিয়ার বিচ্ছেদ-বেদনাকে রাধার বিচ্ছেদ 

বেদনার চেয়ে অধিকতর শোকাবহ বলিয়৷ ইঞ্জিত করিয়াছেন । 

বিষুপ্রিয়ার বারমান্তা পদগুলিতে তাহার বিরহিহৃদয়ের গভীর 
মর্ধম্পর্শী আবেদন ধ্বনিত হইয়াছে । লোচনদাস, ভূবনদাস ও শচী- 

নন্দনদাসের বারমান্তা কবিত্বের দিক্ হইতে ঘঅতুলনীয়। ভূবনদাস 
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ও শচীনন্দনদাসের পদ দুইটি শব্দের চয়নে ও বয়নে, ছন্দের চাতুর্ধে, 
ভঙ্গীর মাধুর্ষে, বাগবিন্তাসের পারিপাট্যে গোবিন্দদাসের পদের 
মতই অনবগ্য। লোচনদাসের বারমাস্তা সাধারণ পয়ার ছন্দে সরল 
স্বাভাবিক ভঙ্গীতে রচিত,--বিরহিণী বিষুণপ্রিয়ার মতই নিরাভরণা,__ 

ঘিসনে পরিধৃসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী।” গভীর 
আবেদনের বাস্তবতা ইহাকে মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে। ভক্তের চোখে 
গৌরাঙ্গের রূপ বান্তবতাবঞ্জিত। বিবহিণী বিষ্ুপ্রিয়ার মনের চোখে 
তাহার আসল রূপটি বৈশাখের আবেষ্টনীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে £-- 

বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছ]। 

দিব্য ধৌত রুষ্ণকলি বসনের কৌচা। 

কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে। 

সেধপ না দেখি মুগ্রিঃ জীবে! কোন ছান্দে ॥ 

জ্যেষ্টমাসেব ছুপুববেলায় গঙ্গা হইতে বিষ্ুপ্রিয়া ষখন দ্নান 
করিয়া কলস ভরিয়া ভ্রল আনিতেন, তখন প্রত্যেক পদক্ষেপে পথের 

ধূলার তীব্র তাপ তিনি অনুভব করিতেন । তখন নিজের ব্যথাকে নগণ্য 
মনে করিয়া প্রভৃর কথাই তিনি ভাবিতেন £ 

জ্যেষ্টে প্রচণ্ড তাপ তপতসিকতা। 

কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাস্থজ বাতা ॥ 

সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাদে নিশিদিন। 

ছটফট করে যেন জল বিশ মীন ॥ 
শীতের দিনেও বিষ্ুণুপ্রিয়ার মনে এরূপ চিন্তাই জাগিয়াছে £-- 

কান্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা। 

কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা ॥ 

বিষুপ্রি্া বলেন-_-রাম বনবাসে গিয়াছিলেন সঙ্গ্যানী হইয়া। কই, 
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নীতাকে ত' গৃহে রাখিয়া ধান নাই, তবে তুমি এমন করিলে কেন? 
আবার বর্ধা-রজনীতে-- 

কাঁদন্বিনী নাদে নিদ্রা মদন জাগায়। 

বিস্ুপ্রিয়া সে কথাও গোপন করিতে চাহেন না। 

বাস্তবনিষ্ঠ কবি বিষুপ্রিয়ার মুখ দিয়া এমন একটি কথা বলাইয়াছেন, 

যাহ] অন্য কোন কবি বলিতে বা বলাইতে সাহস করেন নাই। সে 

কথাটি এই,__- 

এইত দারুণ শেল রহল সম্প্রতি । 

পৃথিবীতে না রহল তোমার সম্ভতি ॥ 

পৃথিবীর পক্ষ হইতে ক্ষতিবৃদ্ধি যাহাই হউক, বিঞুপ্রিয়ার কোলে 

যদি একটি শিশুও থাকিত, তাহা হইলে বিঞ্ুঃপ্রিয়াব নিঃসঙ্গ জীবনে 
কতকট! সাস্বনা হইত--ইহাই ব্যপ্ন]। 

নবদ্বীপ-লীলাকেই যে-সকল বৈষ্ণব সাধকগণ চরম লীলা মনে 

করেন-_ভীহাদ্দের পক্ষ হইতে লোচনদান একটি কথ! বিষুপ্রিয়ার 
অন্ুযোগের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন--. 

“সংকীর্ভন অধিক সন্যাসধন্ম নয়।” 

অর্থাৎ প্রভূ, তৃমিই তঃ বলিয়াছ, কলিষুগে ণামসংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধর্ম, সংকীর্তনে মাতাইয়া তুমি দুর্দান্ত সন্নযাসীদের সন্যাসধন্ম হরণ 

করিয়াছ, তুমি মনে প্রাণে জানো-_সন্নযাসের চেয়ে সংকীর্তন ঢের বড় 

ধর্ম, তবে কি শুধু বিষ্ুপ্রিয়াকে দুখ দেওয়ার জন্যই তুমি নিজে 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ? 

বিষ্ুপ্রিয়ার ভাবোল্লান ও ভাবলম্মেলনের গৌরগীতিকা 
লোচনদাসেরই লিখিবার কথা । হয়ত তিনি লিখিয়াছেন, সে পদ আমনা 

আজিও পাই নাই। 
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পদকর্তা জগদানন্দের জন্ম হয় প্রীখণ্ডের ঠাকুরপরিবারে । ইনি 

বিখ্যাত ভক্ত রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশধর। ইনি একটি পদে আত্মপরিচয় 
দিয়! বলিয়াছেন 

খণ্ডবানিয়! খগ্ডকপালিয়া৷ জগদানন্দ ভাষই। 

জগদানন্দ সাধক ভক্ত ছিলেন। ভক্তগণেব একটা লক্ষণ, তাহাদের 

যাহা কিছু সম্বল তাহাই নমর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতাব উপাসনা! করেন। 

যেমন-__ধীহাব মৌকঠ্্ায আছে, সঙ্গীতে দক্ষতা আছে, তিনি সঙ্গীতের 

দ্বারাই উপাসনা! করেন। চিএকর ভক্ত হইলে চিত্রাঙ্কনের ঘারাই ইষ্ট- 

দেবের উপাসনা করেন। কবির '? কথাই নাই। এই কবিদের মধ্যে 

ধাহার পদ্বিন্যাম-কৌশলই প্রধান সম্বল, তিনি পদ্বিন্তাসের চাতুধ্যের 

ছারাই ইষ্টদেবের সেবা করেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেকে তাই 

স্থনির্বাচিত সথললিত শব্দ-কুম্থমের মাল্য গাথিয়া শ্রীরষ্ণের শূঙ্গারবেশ 

রচন! কবিয়াছেন। জগদানন্দ সেই শ্রেণীব বৈষ্ণব কবি। এজন্য তিনি 

অনেক আয়ান স্বীকার করিয়াছেন, অনেক আয়োজনও করিয়াছেন। 

তিনি এজন্য “ভাষা-শবার্ণব, নামে একখানি পদকোষ রচন! 

কবিয়াছিলেন। এই পুস্তকের পু'খিব কতক অংশ মাত্র পাওয়। গিয়াছে । 

এই পদ-কোষে তিনি অ-কারাদি-ক্রেমে আচক্রমিক শব-সংকলন 

করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত যে সকল শবের মিল বাঁ মিত্রাক্ষরত। 

হুইতে পারে, এমন সকল শবও চয়ন করিয়! রাখিয়াছিলেন। পর্বরচনা- 

কালে তিনি এই পদ-কোষের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। 

জগদানন্দের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য তাই অন্ুগ্রাসসমুন্ধ শ্রুতিস্থখকর 
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পদলালিত্য। এই পদগুলির মধো ভক্তিরস বা কাব্যরস হয়ত প্রভূত 
নাই। পদগুলি এক-একটি বর্ণ বৈচিত্র্যময় পুণ্পের মত ইষ্টদেবতার উদ্দেশে 

অপিত হইয়াছে । জীবের ভোগের জন্ত চাই মধু, দেবতার চরণে 
অঞ্জলির জন্য পুষ্পে মধুর প্রয়োজন হয় না, এমন কি গন্ধ না হইলেও 

চলে, চন্দনই তাহার ক্ষতিপূরণ করে, কিন্তু বর্ণবৈচিত্রোর প্রয়োজন 

আছে, কবি তাহাই বুঝিতেন। জগদানন্দ ছিলেন রূপের পুজারী । 

ষে ফুলে বূপ নাই-_তাহা তাহার অঞ্জলিতে স্থান পায় নাট । 

এই পদগুলি মাহ্ুষের ভাগেও লাগে, যখন এইগুলি সুগায়কের 

কণ্ঠে উদগীত হয়। স্থুগায়কের কঠে পদগুলি মধুগদ্ধ আহরণ করিয়া 
মাচষেবও উপভোগ্য হইয়া! উঠে । কুগুভঙ্গের পালায় ধাহার1 'অকরুণ পুন 

বাল অরুণ” পদটি উদ্গীত হইতে শুনিয়াছেন, ত্াহাবাই ইহ] উপলব্ধি 
করিবেন। এ পদটির অর্থবোধ ফবা সহজ নয়, শব্ধালঙ্কারের আতিশয্যে 

পদটির অর্থ অপরিচ্ছ্ন হইয়া পড়িফ্াছে--তবু উহা শুনিয়া রসজ্ঞ 

শ্রোতারা কতই না৷ আনন্দ পান। ইহাকেই বলে অগপ্রবুজদ উপভোগ । 
পদের শবলালিত্য গান্বনকণ্ঠের স্থরমূচ্ছনাকে সহায়তা করে, তাহাতে 
গায়নকণ্ে মধুক্ষরণ হইতে থাকে । তাহাই শ্রুতিপথে নিপীত হইয়! 

শ্রোতার চিত্তে রসোন্দরেক করে। 

জগদানন্দের বিখ্যাত গৌরচক্দ্রিকার পদ-_ 

গৌর কলেবর মৌলি মনোহর চিকুর এছে নেহাবি। 

জন্ু-_-হেমমহীধর শিখরে চামর দেই উর পর' ডাঁরি ॥ 

পীন উর উপনীত কৃত উপবীত সীতিম রঙ্গ | 

জন্গ_-কনয়াতৃধর বেটি বিলসই সুরতরঙ্জিণী গন্ধ । 
আধ অন্বর আধ সম্ধর আধ অঙ্গ সুগোর। 

জন্গু--জলদসঞ্জে অতি বাল রবি ছবি নিকসে অধিক উজ্োর ॥ 
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জগত আনন্দ পক পদনখ লখই এঁছন ছন্দ। 

জন্ু--মীনকেতন ককু নির্শঞ্ছন চরণে দেই দশ চন্দ | 

জগদানন্দ ভাবের কবি নহেন, রূপেব কবি। তিনি স্প্রে 

শ্রীচৈতন্যের যে রূপ দর্শন কবিয়াছেন, সেই রূপকে পদসৌষ্ঠটব ও 

আলঙ্কাবিক তষমার দ্বাব! ব্যক্ত করিয়াছেন । 

শ্রীগৌবাঙ্গকে ধাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিন্লন--তাহাবা আদর্শ ভক্তের 
রূপেই তাহাকে চিত্রিত করিয়াছিলেন । পরবর্তী কবিবা গৌবাঙ্গকে 

পাইয়াছেন অবিসংবাপধিতকৰপে অবতীর্ণ ভগবানবপে। তাহারা আশন 

মনের মাধুরী মিশাইয়া গৌৰাজের দিবারূপ রচন] করিয়া লইয়াছিলেন। 

জগদানন্দ সেই কবিদের একজন । 

তাহ] ছাডা, জগদানন্দ গৌরনাগবিয়া ভাবের প্রবর্তক নরহরি 

ঠাকুরের বংশজ ও অন্থবর্তী। ক'জেই তাহার শ্রীচৈতন্ত 

সনাতনেব 'হবিবিহ ষতিবেশ:' মুণ্ডিতমৌলি সঙ্ম্াপী নহেন, 

নদীয়ানাগর,--ধাহাব চবণে মীনকেতন “দশচন্দ্র দীপে নির্মগ্চন' করে। 

হেমগিরিব অঙ্গে স্থুবতবঙ্গিণীর মত যাহার কণ্ে শুভ উপবীত 

বিলখ্িত। 

গৌরনাগবিয়া ভাবের পরমপাধক লোচনদাসের মত 

জগদানন্দও বিষুঃপ্রয়ার বেদনায় ব্যপ্তি। শ্রীচৈতন্যের সঙ্ন্যাসই 
ইহার মতে মাথুব, বিষুপ্রিঘাই রাধা। বিষ্ুুপ্রিয়ার হ্থখছুঃখ, 
আশাআকাজ্ষ] ও স্বপ্রস্থতিই ইহার কয়েকটি রচনায় মাধুর্য সাব 
করিয়াছে । 

পিংহতৃপতি "রে রে পরম প্রেম সজনি”*--ইত্যাদি পদে বিরহিণী 
রাধার ভাবলোকে পুনযিলন-ম্বপ্রটিকে অপূর্বব বূপ দান কবিয়াছিলেন-_- 

অগদানন্দ সিংহভূপতির অস্কবণে একই ছন্দে বিষুপ্রিয়ার পুনমিলন- 
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স্বপ্েব € ভাবোচ্ছাসের ) যেরূপ দিয়াছেন, তাহা রীত্তিমত বাস্তব- 
ধর্মাক্রান্ত হইয়াছে এবং আরও সরসমধুর ও মর্ম্পর্শী হইয়াছে। 
অন্গুকরণ অন্ুকৃতকে পরাস্ত করিয়াছে । পদটি এই-_-আলিরি:*'-.. 

হোত মনন" উলাস স্থলছন বাম নিজভুজ উরোজ ঘন ঘন 

ফুরই দূর সঞ্ঞে প্রাণ পিউ কিএ অদূর আওব রে। 
যবহু পহু' পরদেশ তেজব আগেনি লেখ সন্দেশ ভেজব, 

তবহু বেশ বিশেষ বিভূষণ সবহু' ভাওব রে ॥ 
ভ্রিপথগামিনী তীবে পিয়যব অচিরে আওব শুনত পাওব, 

অলস তেজি কুচ-কলস জোড় আ-গোরে সাজব রে ॥ 

তবহি হিয় মাহ হার পহিরব বেণী ফণিমণিমাল বিরচব। 
চলব জলছলে কলস লেই নব কেলেশ ভাজব রে॥ 

নদ্দীয়াপুর জয়তূর বাওব হৃদয়তিমির স্বদূর ধাওব, 
ভকত নখতর মাঝ যব ছিজবাজ রাজব রে ॥ 

গৌব-আগ যব আঙনে আওব ঘুঁঘুট দেই তব নিকট যাওব 
নয়নজলে কলধৌত পগ করি ধৌত মাজব রে। 

রঙন শয়নক ভঙন পৈঠব পীঠ দেই হসি পালটি বৈঠব, 
কছু, বিরল ভৈ কছু সরস দৈ দশ দোখে দোখব রে ॥ 

পীন কুচ কর-কমলে পরশব খীন তঙ্গ মধু পুলকে পৃরব 
ভাখি নহি নহি আখি মুদি রস রাখি রোখব রে। 

বাহু গহি তব নাহ সাধব সময় বুঝি হাম নব সমাধব, 

স্থধুই সধাময় অধর পিবি পিয়া পুন পিয়াওব রে ॥ 

মীনকেতন লমরে চেতন হীন হোয়ব নিশি নিকেতন, 
অবি-রোধ বিস্থু অনুরোধ পিউ পরবোধ পাওব বে ॥ 
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(প্রচলিত ভাবায় রূপান্তর) 

সখি রে-- হৃদয়ে উল্লাস এ বড স্থলখন, 

কাপিছে বামভুজ উরোজ ঘন ঘন, 

তবে কি প্রাণপ্রিয় আসিছে দূর হ'তে আবার এই নদীয়ায় ? 
যখন প্রভূ মোর ত্যজিবে পরদেশ 

পাঠাবে আগে হ'তে লিখন-সন্দেশ, 

তখন বরণের ভূষণ চারু বেশ শোভন হবে মোব গায়। 

সখি রে-- গঙ্গাতীরে যবে আসিবে প্রিয়তম, 

বারতা তার কেহ শুনাবে কানে মম, 

অগুরু চন্দনে উবোজ-ঘটযুগ তখন সাজাইব রে ॥ 

তখন পুন হার পরিবে হৃদি মম, 

রচিব মণি দিয়! কবরী ফশিসম, 

চদ্লিব জল ছলে কক্ষে গাগরীটি কাকনে বাজাইব রে ।। 

সখি রে-- নদীয়াপুরী যবে বাজাবে জয়তুরী, 
আমার হৃদয়ের আধার যাবে দৃরি? 

ভক্ততারাগণ মাঝারে দ্বিজরাজ যখন হবে শোভমান ॥ 

যখন প্রিয়তম আসিবে অঙ্গনে 

ঘোমট। টানি শিরে মিলিব তার সনে 

ধুইৰ সেই কলধোৌতসম পদ আখির জল করি দান ॥ 
সখি রে পশিবে যবে প্রিয় শয়নগৃহে আসি" 

বসিব পিছু ফিরি তাহার পানে হাসি' 

বিরস হ'য়ে কত সরস হয়ে কিছু দুধষিব দশদোষে তায়। 
পীবর কুচ করকমলে পরশিবে, 

এ ক্ষীণ তনু মোর পুলকে হরধিবে, 
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রুধিব রস রাখি মুদিয়া র'ব আখি বলিয়। না-_ন1 রসনায়। 
সখি রে-- বাহুটি ধরি যবে সাধিবে মোর স্বামী, 

তখন ধর] দিব সময় বুঝি আমি, 
অধর ন্ধাময় পিইলে প্রিয় ভায়:পিয়াব মিটাইয়া সাধ। 

লীলার কৌতুকে চেতনাহীন রহি 
করিব নিশি ভোর তাহারে বুকে বি 

বিরোধ রহিবে না কি কাজ অন্ঠরোধে, প্রবোধে দিব পরসাদ॥ 

কঃ কঃ কঃ 

প্রোষিত প্রিয়তমের সহিত মিলনাকাত্ষায় এই যে স্বখম্বপ্রের 

মানসচিত্্, ইহ! সর্ধযুগে সর্বদেশেব রসিকসমাজে সমান সমাদর 

পাইবার যোগ্য । ইনার অপূর্বতা তাভাতেও নয়। এই স্বপ্নকল্পনার 

ব্ঞ্জনায় যে গভীর কারুণ্য ভাহাই ইহাকে অনন্তসাধারণত। দান 

করিয়াছে । বাধিকাব এইরূপ স্বপ্রচিত্রও করুণ সন্দেহ নাই। কিন্ত 
যখনই আমব। ভাবি, তাহ] ত শ্ীভগবানের লীলারই অঙ্গ, রাখার বিরহে 

তখন আর কারুণ্যের নিবিড়তা থাকে না। বিধুপ্রিয়ার শ্বপ্রচিত্রের 
কারুণ্য আমাদের মশ্মকে আকুল করিয়া তোলে, যখনই ভাবি শ্রীগৌরাগ 

পুরীধাম হইতে আর ফিরেন নাই, আর বিষুপ্রিয়া বাঙ্গালী ঘরের 
নিতাস্ত অসহায়া সরলা কুলবধূৃমান্ত্র, নিত্যধামের মুস্তিমতী হলাদিনী শক্তি 

নহেন। 

রূপের কবি জগদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ব্ূপের যে অনবদ্য বাক্ময় চিত্রগুলি 

রচন। করিয়াছেন সেগুলিও অতুলনীয় । ঘেমন-_ 

১। জয়তি গোকুল গ্রামে শ্বামর নাম নব ঘুবরাজ। 

চপল বনফুলদাম কামক ধাম জাহ্ু বিরাজ । 
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খীন কটিতটে চীনভব অতি গীন পীতিম বাস। 

বদনে বিলসিত ইন্দ্ু বিকসিত কুন্দনিন্দুকহান। 

পর্ধে পর্বে আছ্য মিলগুলি ছন্দকে হিল্লোলিত করিয়াছে ! 

২। উলাসিত অলিক স-কম্পিত চুম্বনে কম্পই স্থললিত মাল। 

অধর স্ধাকণ মিলিত সমীবণে বাঁওই বেণু রসাল । 

ভাবিনী সরম ভরম ভয় ভঞ্জন ভূষণে ভরু সব অঙ্গ । 

জগদানন্দ-চিতে নিতি নিতি বিহবতু এঁছন ললিত ত্রিভ ॥| 

৩। মৌলিমিলিত শিখিশিখণ্ড চলকুগ্ডল ললিত গঞ্ড, 

জলধর জন্তু ডগমগ তনু জগঙ্গন মনোহারী ! 

মদননদন বদন ইন্দু. নিবখি যুবতি হৃদয়সিন্ধু_- 

ছল ছল দ্িঠি জলছলে কিএ উচ্ছলি পড়ত বারি ॥ 

থণ্জন গতি গবব ভঙ্জ অঞ্জনযুত নয়ন কণ্, 
অবিচলকুল'কুলযুবতিক কুল টলমলকারী ॥ 
লাখ লখিমী করত আশ জঅগদানন্দ নবীন দাস 

রাতুল খল জলরুহদল পদূতল বলিহারি ॥ 

এইরূপ একই কথ| সব কবিই বলিয়াছেন_-তাহ।তে বৈশিষ্ট্য কিছু 

নাই জগদানন্দের | কত মধুর করিয়া সে কথ] বলা যায় জগদানন্দ তাহাই 

লক্ষ্য করিতেন। রাধাকে দেখিয়! শ্রীরুষ্জের মুকুলিত পূর্ববরাগ 

জগদানন্দের ভাষায় কিরূপ পুষ্পিত লইয়াছে তাহার একটু 

দৃষ্টান্ত দিই 
বিহসি অঞ্চলে ঝোপ গোপই আধকুচ দরশায়। 

থোরি বয় সথে গোরী মঝু মন চোরি রাখল ছাপায়। 

শ্রবণে বচনহি' বদন অধরহি' দশন নয়ন তুলায়। 

নাসা সৌরভে আশা! মাতল পরশরস তথ চায়। 
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ব্রজনারীগণ “দেহদীপতিতে” বনেব ভিমির নাশ করিয়া 
বনকনৃপুর বাজাইয়া কিস্কিণীকন্কণে ঝঞ্কার তুলিয়। অভিসারে 

চলিয়াছেন- ইহ] যেন কুলশীল লাজকে পরাভব করিয়| বিজয়যাজা। 

কবি শব্দের ঝঙ্কারে ভূষণ-বঙ্কারকে যেন প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন 

মঞ্জু বিকচ কুম্থম কু মধুপশবা গু গুজ, 
কু্চবগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনাবী। 

ঘনগঞ্জন চিক্রপুঞ্ মালতী ফুলমালে রঞ্জ 

অগ্তনযূত-কঞ্জনয়নী থঞ্জন অন্কাবী । 

কাঞ্চনরচি %চির অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে ভরি অনঙ্গ, 

কিন্কিণী কবকম্কণ মুছু বন্কত মনোহারী । 

নাচত যুগ ভ্র-তুজঙগ কালিদমনদমন রঙ্গ, 
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে বঙ্গিল নীল সানী ॥ 

সমস্ত পদটিতে ভূষণশিগন যেন অন্ুবণিত হইতেছে । গোবিন্দদাসের 

মত জগদানশণ ক, খ, গ, - ইত্যাদি ক্রমে একাক্ষবেব অগন্প্রাসে সমগ্র 

পদও রচন। কগিয়াছেন। এগুলিতে বাহ্চিত্র-গীতের চাতুধ্যেরও চূড়াস্ত 

দেখাইয়াছেন কবি । যেমন--খ ও গ অক্ষরের - 

১। খোলি খাপসে' খডগা খরতব মদন মাবত ধাবই । 

খসঞ্রে খীন শশী খমি কি খিতি পড়ি রাহুভয়ে গড়ি যাবই। 

খেদ কি কহিব খিপত সমগতি খনহি খল থল হাসই । 

খণ্ডকপাপিয়া খগুবাপিয়া জগত আনন্দ ভাষই ॥ 

২। গাম গোকুল গোপ গৃহ সঞ্ে গোপ নাগরাী ধায়। 

গিরিগোবদ্ধন গহন গম্বর গেহগরভে লোটায় | 

গুরুক গঞ্জন গভীব গরজন গারি ভয় নাহি মান। 

গৌরীগণ সঞ্জে সপিনী মনে নে গরল গর নব কান। 
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পূর্বেই বলিয়াছি জগদানন্দের কুঞ্জভঙ্গের ছুইটি পদের তুলনা নাই। 
শবালঙ্কারের পরাকা্ঠা এই ছুইটি পদে আছে। আশ্চর্যের বিষয়, 

আভরণের আতিশয্য কবিত্বের আবরণ হইয়| উঠে নাই। 

রাধারুষণ সার! রাজ্রি বসলীল! কবিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া! শেষ রাত্রির 

দ্বিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। প্রভাত হইয়াছে, অথচ তাহারা অগাধ 

নিদ্রায় নিমগ্র। চারিদিকে পশুপক্ষী জাগিয়া উঠিয়াছে, গোকুলের 

নরনারী জাগিয়া পথে চলাচল কবিতেছে, সখীর! মহাপ্রমাদ গণিল-_ 

জাগাইতেও মায়া হইতেছে, অথচ না জাগাইলেও চলে না। কাজেই 

'বিপতি পড়ল যুবতিবুন্দ গুরুগণ গতি কহই মন্দ।” কবির চিত্তেও 

যুগপৎ সরসতা ও বিরসতা ছুই ভাবই জাগিতেছে। জাগরণীগীতি 

ছুইটিতে সখীস্থানীয় কবির মনে ভাবদ্বন্দবে উৎকণ্ প্রকাশিত 

হইয়াছে । কবিদ্ধ কুগুভঙ্গের দুইটি মাত্র পদ আছে-_ছইটিই একই 

ছন্দে একই ভাব অবলম্বনে বচিত। কিছু কিছু অংশ এখানে 

উতৎ্কলন করি-_ 

€১) উদ্দিতারণ হসিত নলিন মুদিত কুমুদ টাদ মলিন 

হৃত সায়ক ছুখ দায়ক রতিনায়ক ভাগে । 

ফুকরত শুক সারিক দুহু কোকিল কুল কুহরই মুন 

দেখ ভাবিনি গজগামিনী নহি কামিনী জাগে। 

কহ সহচরি শ্রবণ ওর পরিহর ধনি হবিক কোব 

| কিএ দোষব তব তোষব যব বোষব রাগে ॥ 

(২) অকরুণ পুন বাল অরুণ উদ্দিত মুদদিত কুমুদ বদন 

চমকি চুষ্বি চঞ্চরী পছুমিনিক সদন সাজে । 
গলিত ললিত বসন সাজ মণিষুত বেণি ফণি বিরাজ 

উচ কোরক রুচ চোরক কুচজোরক মাঝে ॥ 
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তড়িভজড়িত জলদভাতি ছু শৃতি সুখে রহল মাতি 
জিনি ভাদর রসবাদর পরমাদর শেজে ॥ 

বরজ কুলজা জলজনয়নি ঘুমল বিমলকমলবয়নি 
রৃতি-লালিস-ভূজ বালিশ আলিস নাহি তেজে ॥ 

কুপ্ভঙ্গের উৎকঠার চেয়ে বাধার বর্যাভিসারে কবির উৎকঞ্ঠা অনেক 

বেশি। কারণ, কবির আরাধা শ্রীচরণ এখানে ব্যথিত 
যে! পদ শরদ কোকনদ দলহি' ধূলি পরশে সীতকার। রী 
উচ নীচ কিচ বীচ অব সে৷ পদ কৈছনে করব সঞ্চার । 

[ শরতেব কোকনদনম যেন রাঙাপদ ধূলিতেও করে যে শীৎকার, 
উচু নীচু কাদা পথে সে পদ এ কুহ্রাতে কি প্রকারে করিবে সঞ্চার? ] 

সকারণ যান খুব সাংঘাতিক ব্যাপার নয়, ক্ষমাগ্রার্থনা করিলেই 

ঘুচিয়া যায়। অনিদান মান বভ সাংঘাতিক । অথচ গভীর প্রেমে 
কবির স্বপ্নে অনিদান মান অনিবাধ্য | যে সত্য সত্যই ঘুমায় তাহাকে 

জাগানো! সোজ।, কিন্তু ছল করিয়া যে ঘুমায় তাহাকে জাগানো শক্ত । 

একপ মানেব হেত না পাইযা সখীরা মানিনীকে ধিক্কার দিতে বাধ্য 

হয়। এইরূপ ধিক্কারেব একটি পদ এখানে তুলি__ 

তুম! বিনা আন স্বপনে নাহি জানত তুহু যছু কক মাল! । 

সো রস গুণনিধি তাক জীবন বধি কি সিধি সাধলি বালা ॥ 
মানিনি কি তুয়৷ হৃদয় কঠোর । 

সো হেন পুরুষবর উপেখিতে অন্তর দরবিত না ভেল তোর । 

কত নব যুবতী স্মমৃবতি রসবতী ইতি উতি পড়, নিতি পায়। 
বিনি অপরাধে দোখ বিনি রোখসি এ ছুখ কহব মুকাম্ম। 

রলবতী মাঝে কন নাহি বৈঠসি না বুঝলি পীরিতশ্রীত | 

জগদানন্দ তোয়ে কত সমুঝায়ব মাথে শপতি দেই নিত ॥ 
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ইহাতেই শ্রীরাধার হাসিয়া ফেলিবার কথা। যে গীরিতের পরে 

আর 'এহো! বাহ্ আগে কহ আব"? হয় না, সেই পীবিতির মৃত্তিমতী 

নায়িকা রাধা 'ীবিতবীত” শিখিবেন সখীদের কাছে আর কবির 

কাছে? রাধা ইহাতে না হালিয়া বহিলেন কি করিয়া? 

জগদানন্দের রাধার মান অনিদান হইলেও সহজেই ভাঙগ্গিয়াছে। 

শ্ীকের একটি দীর্ঘনিশ্বাসের তাডনাতেই মানেব জলদ সবিয়া গিয়া 

রাধার মুখচন্দ্রকে উজ্জ্বল কবিয়া তুলিয়াছে-_ 
মানজলদ সঞ্ে নিকদয়ে মুখশশী কানক দীর্ঘনিশাসে। 

যেটুকু বাকি ছিল তাহাঁ_ 

কনয়াচলক্চ উচকুচ চুচুকে সরসহি পরশহি নাহ । 
মানক লেশ শেষ রসস্চক আধমুদিত দিঠি চাহ ॥ 
অধর সধারনস পিবইতে যব ধনি বঙ্কিম করু মুখ আধা । 

জগদানন্দ ভণ তবহু' সফল করু হরিমন মনসিজ বাধা ॥ 

জগদানন্দ বাংলায় বেশী পদ লিখেন নাই। তাহার রচনারীতিতে 

স্বরের দীর্ঘহন্বস্বর প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল, ছন্দের হিলোলব্যষ্টির 

জন্ত। প্রভূত অনুনাগিক-বর্ণযুক্ত যুক্তাক্ষরেরও প্রয়োজন ছিল, অতি- 

পরিচিত শব্খগুলিকে এড়াইবার জন্ত । এজন্য তিনি ব্রজবুপিকেই তাহাব 
কবিশক্তিব বাহন করিয়াছিলেন। শুকসাবিকাঘন্দেরও একটি বাংল! 

পদ আছে। খাঁটি বাংলা ভাষ! ছাডা এ ছন্বকে ব্ূপ দেওয়া সম্ভব 

নয়। ছন্ব বেশ জমে নাই, কারণ, শুক সব শবনিদ্না একপ্রকার 

প্বাভব স্বীকার করিয়াই সন্ধি করিয়া বসিল। 

শুক কহে সারীকি কর ছন্দ দৌোহে সমগ্ডণ কে বলে মন্দ 

জগদানন্দ পবমানন্দ রসবতী রসরাজে ॥ 

আর একটি বাংলাপদ স্বপ্নবিলাসের । গৌরাঙ্গ যে শ্রীরুষ্ণেরই 
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অনতার-__এই কথাই কবি কৌখলে বলিয়াছেন। এ বিষয়ে কবি 

শ্রীথণ্ডের ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন--গৌরাঞঙ্গকে রাধাভাবাবিষ্ট কল্পনা 
করেন নাই, রাধাকৃষ্ণের মিলিত বূপকল্পনাও করেন নাই | পদটি এই-_- 

নিধুবনে ছুহ'জনে চৌদিকে সখীগণে শুতিয়াছে রসের আলসে। 
নিশিশেষে রসমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি কাদি কাদি কন বধু পাশে ॥ 
উঠ উঠ প্রাণনাথ কি দেখিলাম অকম্মাৎ এক যুবা গৌরবরণ। 

কিবা তার রূপঠাম জিনি শত কোটিকাম রসরাজ রসের সদন ॥ 

অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবভূষা নিরবধি নাচে গায় মহামত্ত তইয়]। 

অন্থুপম রূপ দেখি জুড়াইল মোর আখি মন ধায় তাহারে হেরিয়! ॥ 

নবজলধর রূপ রসময় রসকৃপ ইহ! বই না দেখি নয়নে। 
তবে কেন বিপরীত হেন হৈল আচম্ষিত কহ নাথ ইহার কারণে ॥ 

চতুতূ'জ আদি কত বনেব দেবতা যত দেখিয়াছি এই বুন্দাবনে। 

তাহে বিপবীত মন না হইল কদাচন এ গৌরাঙ্গ ধরে মোর মনে ॥ 

এতেক কহিতে ধশী মুচ্ছাপ্রায় হ'ল জনি বিদগধ রসিক নাগর । 

কোলেতে করিয়া বেড়ি মুখ চুমে বেরি বেরি হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥ 

নদীয়ানাগরী ভাব লইয়া নরহরি-লোচনের মত জগদানন্দ 

বাড়াবাড়ি করেন নাই বটে, তবে তিনি যে এ গণের'ই একজন, 
তাহার ইঙ্গিত মাঝে মাঝে আছে । যেমন-- 

১। হেরই যাকর কচরুচি বিগলিত কুলবতী হৃদয়ছুকুল। 

সো কি এ পামরী চামরী ঝামর চামর সমতুল মূল ॥ 
২। যাহ। হেরি হ্থরপুরনারী নয়ন ভরি বারি ঝরব অনিবারি। 

জগদানন্দ ভণ তাহ! কি ধিরজ ধর ছ্বিজবর কুলক কুমারী । 

৩। কহল শপথ করি তোয়। 

দ্বিজকুলগৌরব গৌরক সৌরভে চৌরসদৃশ ভেল মোয়। 
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জগদানন্দের পদের সংখ্যা বেশি নয়! কিন্তু অল্পসংখ্যক পদেই 

তিনি প্রায় সকল ছন্দেবই নিদর্শন দিয়াছেন। নিম্নে ঘে ছন্দটির 

নিদর্শন উৎ্কলন কবা হইল, শশিশেখর ছাড়া অন্ত কবির রচনায় 

সে ছন্দ বড় একটা দেখি নাই। 

ব্রজ কুরাজ কামিনী জিতল তন দামিনী 

মধুস্দন বিধুবদন মধুন্থদন (ভ্রমব ?) লোভ]। 
বর শরদ যামিনী বিহবে গজ গামিনী 

উরু জিতল গুরু কদল তরু যুগল শোভ] ॥ 

চলল গঞজগামিনী মধুর মধু যামিনী 
মীন দিঠি খীন কটি চীন ধটি জাগে। 

মিলিত মধু ভাষিণী ললিত মৃছু হাসিনী 
কঁনকরুচ ললিত উচ যুগল কুচ ভাগে ॥ 

নীরস পয়ারে গৌবাঙের বাল্যশিক্ষার কথা অনেকে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। তাহাও যে অপূর্ব ছন্দোবন্ধে কত সরস করিয়৷ বলা 

যায় জগদানন্দ তাহ] দেখাইয়াছেন। 

দিন দ্রিন অপরূপ শচীর কুমার । 

ভ্রিজগত তাত তাতমাত আচরু বালক কাল উ- চিত ব্যবহার ॥ 

লিখিত ধরণীতল তদস্থু তালদল আদি কাদি বরণাবপী আর। 

জানল অলপ কলাপ আলাপন পঞ্চ অবদে সব শবদবিচার ॥ 

বেদ বিভেদ খেদ করু পড়ি পড়ি সকল নিগম আগম ফল সার । 

পছিল বিচারে সপই ঘশ জগজন দীগবিজয়ী জগত জয়কার ॥ 



রায় শেখর 

পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় শেখরভণিতা-যুক্ত সমস্ত 
পদগুলিকেই রায়শেখরের পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। রামপ্রসাদ যেমন 
নিজের নামের ভণিতায় ছন্দের প্রয়োজন-মত 'রাম' বাদ দিয়া শুধু 

প্রসাদ” কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন, 'শেখর" তেমনি চক্দ্রশেখর, শশি- 
শেখর এইরূপ কোন নামের অংশ হওয়াই স্বাভাবিক । কবিশেখর 

নাম নয়--উপাধি। শেখর তাহার অংশ হওয়া স্বাভাবিক নয়। অতএর 

বিষ্াপতি-কবিশেখরই হউক--আর বাংলার কোন কবিশেখরই 
ইউক তাহাদের উপনামের অংশ এই 'শেখর' নিশ্চয়ই নয়। 

রায় শেখর ও শেখর যে এক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সতীশ বাবু সব চেয়ে 

বড় প্রমাণ দিগ্নাছেন নিম্নপণিখিত যুক্তিতে-_ 

'শেখর-ভধিতার সকল পদের সহিতই রায়শেখরের পদের 

সৌমাদৃশ্ত আছে এবং এ পদগুলি সমত্তই রায়শেখরের শ্বরুত পদের 
দ্বার পূর্ণ দগ্ডাত্মিক। নামক গ্রন্থে পাওয়। গিয়াছে ।” বিছ্যাপতির 

পদাবলীর সম্পাক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় যে নিতান্ত গায়ের জোরে 

শেখরের পদগুলিকে বিষ্যাপত্তির বলিয়া চালাইয়াছেন, সতীশবাবু 'তাহারও 

নিঃসন্দিষ্ধ প্রমাণ দিয়ছেন। কৌতুহলী পাঠক পদকল্পতরুর ভূমিকাটা 
পড়িলেই দেখিতে পাইবেন । 

একটী পদের ভণিতায় আছে--. 

শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার। কহে কবি শেখর গতি নাই আর ॥ 
এই কবিশেখর কে? বঘুনন্দনের চরণবন্দনা হইতেই বুঝা যায় ইনি 

রায় শেখর। রায় শেখরই গ্রখণ্ডের রঘুনন্দনের শিল্ত ছিলেন। তবে 
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কি কবিশেখর রায়শেখরেরই উপাধি এবং কবিশেখরের সংক্ষিপ্ত বূপ 

শেখর ? না, এখানে “কহে কবি শেখর»--কবি এখানে শেখরের 

সঙ্জে সমাসবন্ধ পদ নয়। কবিশেখর ভণিতার পদগুলির ২।৪টি 

বিষ্যাপতিরও হইতে পারে। কিন্তু এ নামে বাঙ্গালা! পদও যে অনেক । 

এ কবিশেখর কে? যেখানেই কবিশেখর ভণিতা আছে-- সেখানেই 

কি “কবি” কথাটা শেখরেরই বিশেষণস্থানীয়? এ সমস্যার মীমাংসা 
হয় নাই । কবি শেখর রায় যে কবি রায়শেখর সে বিষয়ে সন্দেহ নাইঁ। 

রায় শব্দেই তাহার প্রমাণ। আমার এই আলোচনায় কবিশেখর-_ 
ভণিতার পদগুলিকে সংশয়াত্মক বলিয়! বর্জন করিলাম । তবে যেখানে 

একটি নিরবচ্ছিন্ন বিষয়বস্তর পদ-মালার মধ্যে অঙ্গীভৃত কোন পদে 

ফবিশেখর ভণিতা আছে, সেখানে সে পদকে কবি বিশেষণ-যুক্ত শেখরের 

পদ বলিয়াই ধরা হইয়াছে । 

শেখর বুন্দাবনের সকল লীলার পদ লেখেন নাই, লিখিলেও আমরা 

পদকল্পতরুতে পাই না। প্রধান প্রধান পদকর্তারা ষে প্রকরণগুলির 

পদ রচন৷ করিয়াছেন, ইনি সেগুলি কেবল স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন। ইনি 

ছুই একটি অগ্রধান প্রসঙ্গ লইয়াই অনেক পদ রচনা করিয়াছেন, এইগুলি 
অষ্টকালীন নিত্যলীলার মধ্য পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত হইয়াছে। 

শেখরের পদে রঙ্গলীলা, ম্লানভোজন, বনে দেবপৃজা, রাধা-ষশোমতীর 

বাৎসল্য-লীলা, শ্রীকষ্ের গোষ্ঠলীলা, রাধাকৃষেের বনভ্রমণ, ঝুলনলীলা, 

নৃত্যগীতোৎসব, নিশাজাগরণ, কুগুভঙ্গ, বটুবেশে শ্রীরুষের ছলনা, বংশী 

হরণ ও বংশীসন্ধান ইত্যাদি অপ্রধান লীলাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 

শেখরের অধিকাংশ পদ এই সফল অগ্রধান বিষয় অবলম্বনে রচিত। 

লীলাকল্পনায় শেখরের কিছু মৌলিকতা, বাম্তবতা ও লোৌকিকত। 
আছে, কিন্ত এইগুরিতে যশোদার মাতৃতদয়ই সব চেয়ে চমৎকার 



প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ২৫৯ 

ফুটিয়াছে। এইগুলি পড়িলে শেখরকে প্রধানতঃ বাৎসল্যরসের 
কবিই বলিতে হয়। 

রায়শেখর ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচন! করিয়াছেন । 
একটি বাংলা পদে তিনি রাধা-শ্টামের অর্দধনারীশ্বর রূপের বর্ণনা 

করিয়াছেন। পদটি খাটি বাংলায় রচিত হইলেও কবি ব্রজবুলির পদের 

মত দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ স্থলে স্থলে রক্ষা! করিয়াছেন; ষেমন-_. 
“আধ কপালে চাদের উদয় আধ কপালে রবি ।৮ 

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে মণ্ডিত চরণটি স্থরচিত। চাদ এখানে শ্বামের 

ললাটে চন্দনের ফোটা, রবি এখানে রাধার ললাটে সিঙ্দুরের ফোটা । 

রায়শেখরের অভিসারোত্কগার নিয়লিখিত পদটি চমৎকার । 

বর্ধার দুর্দিনে শ্যাম সন্কেতকুঞ্জে গিয়াছেন, রাধা গুরুজনভয়ে গৃহে রহিয়া 
হ্টামের জন্য ভাবিয়া আকুল। রাধা দুর্গমপথ ও কুলিশপতনের ভয় 

করে না, গুরুজনের দারুণ নয়নকেই ভয় করে। এই পদে রাধার দারুণ 

উৎকণ্ঠা রসরূপ লাভ করিয়াছে অতি অপূর্ব্ব ভাষা ও ভঙ্গীতে ।-- 
গগনে অব ঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনি ঝবলকই। 

কুলিশ-পাতন-শবদ ঝন ঝন পবন খরতর বলগই ॥ 

সজনি, আজু দুরদিন ভেল। 

হমারি ফাস্ত নি-তাস্ত আগুসরি সঙ্কেত কুগ্তহি গেল ॥ 

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর । 

শ্তাম নাগর একলি কৈছনে পন্থ হেরই মোর ॥ 

সোডঙরি মঝু তন্ন অবশ ভেল জন্গু অথির থর থর ফাপ। 

এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ ঘোর তিমিরহি ঝাপ ।॥ 

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব জীবন মঞ্ত্ু আগুসার । 
পায়শেখর বচনে অভিসর কষিয়ে সে বিঘিনি বিখার ॥ 
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নগেনবাবু এই পদে রায়শেখরের স্থলে কবিশেখর বপাইয়া 

বিদ্ভাপতির পদ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিস্তু কবিশেখর 

বসাইলে ষে ছন্দ:পতন হয় তাহ] লক্ষ্য করেন নাই । একেবারে শেখর 

উড়াইয়৷ “বিষ্যাপতি কবি বচনে অভিনর--করিলেই পারিতেন, মিল না 

হয় না-ই হইত! এই পদের ভণিতাও বিদ্যাপতি কবির ভাবের অন্ুবর্তী 
নয়। বরং বি্যাপতির নামে গ্রচলিত--“ভবা বাদ্র মাহ ভাদর' 

পদ্দটার “বি্যাপতি কহ কৈসে গমায়ব'_-স্থলে 'ভনহু শেখর সে 

গোডায়ব' পাঠ যে হরেরুষ বাবু ও স্থকুমাববাবু পু'থিতে পাইয়াছেন__ 
তাহাই যথার্থ মনে হয়। এই পদের ভাব, ছন্দ ও ভাষার সর্প 

বিষ্ভাপতির নামে প্রচলিত বরধাবিরহের এপদটীর এমনই সগোত্রতা 

আছে ষে উহাকে শেখরের পদ বপিয়াই মনে হয়। 

অভিলারোত্কষ্ঠার আর একটী পদ্দ-- 

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জলধার1।-_ ইত্যাদি পদ্টী গোবিন্দদাসের 

“অন্বরে ভম্বর, ভরু নব মেশ' পদের অন্ুস্থতি। 

রায়শেখরেব দানপীলার পদে টৈশিষ্ট্য কিছু নাই-_- ইহা সম্পূর্ণ মামুলি 

গ্রথায় শ্তামবিদৃষণ মাত্র । কেবল ভণিতাটি ুন্দর--- 
একই নগরে ঘর দেখাশুন। আট পর তিল আধ নাই আ্বাখিলাজ। 

রায়শেথখরে কয় বাজারে ন। করে ভয় এদেশে বসতি কিবা কাজ ॥ 

রায়শেখরের বংশীধ্বনির ছুরস্ত প্রভাব অবলম্বনে দুইটি পদ আছে। 

পদছুইটিতে কোন ঠবশিঞ্/ নাই। 

রায়শেখবের ব্রজবুলিতে রচিত গৌরচন্দ্রিকার পদগুলির মধ্যে 
«নাচত নগরে নাগয গৌরঃ পদটি স্বরচিত 

মাহিষ দধি রুচির বাস হৃদয়ে জাগত বাস বিলাস। 

জিতল পুলক কদন্ব কোরক অন্থথন মনভোলনী ॥ 
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অরুণ বরণ চরণ কণ্জ তহি নখমণি মজীর রঞঙ্জ 

নটনে বাজন ঝনর ঝনন শুনি মুনিমন-লোলনী ॥ 

বদন চৌদ্দিগে শোহত ঘাম কনককমলে মুকুতাদাম 
অমিয়াঝরণ মধুর বচন কত রসপরকাশনি ॥ 

মহাভাবরূপ রসিকরাজ শোহত মকল ভকত মাঝ, 

পীরিতি মুরতি এছন চরিতি রায়শেখর ভাষণী ॥ 

কবি শ্রীচৈতন্যের পরিধেয় বসনের শুত্রতার উপম! দিয়াছেন 

মাহিষ দধির শুভ্রতার সহিত এবং স্বেদবিন্দুশোভিত বদনকে 

উপমিত করিয়াছেন মুক্তাদামমণ্ডিত কনক কমলের সঙ্গে। 

* ৬+৬ মাত্রার তিনটি চরণের শেষে ১০ মাত্রার চরণ বিস্তাস 

করিয়া এই এ স্তবক-বন্ধন ইন1 গোবিন্দদাস ও জগদানন্দের পদেই 
দেখা যায়। এই পদের ছন্দ, শব্খবঙ্কার ও ভাষার দ্বারা ইহাদের সঙ্গে 
রায়শেখরের সগোত্রতা অনুস্থচিত হয়। নিকুঞ্জকুটারে গীতোৎ্সবের 

বর্ণনায় কবি ঠিক এই ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । একটি স্তবক উতৎকলন 

করি-_ 

ফ.লি অনিল বহন ধীর ফ.লি চলই ষমুনাতীর 

ফুলি কানন ফ.লি মদন ফ,লি বয়নি শোহিনী। 

ললিতা! কহত মধুর বাত কানু নাচত রাই সাথ 
অঙ্গ ভঙ্গ সরসরঙ্গ কহত শেখরমোহিনী ॥ 

রায়শেখর ভণিতা নাই-বোধহয় রায় শব ব্যবহারের ঠাই 
নাই এখানে ব্লিয়াই । ছন্দের জন্তই ভণিতার আক্ষরিক তারতম্য হয়। 

গৌরচন্ত্রিকার আর একটি চমৎকার পদ্-__ 
কুন্দন কনককমলরুচিনিনি'ত স্থরধুনীতীরবিহারী । 
কুধ্িতকঠকলিতকুন্থমাকুল কুল-কামিনী-মনোহারী ॥ 
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জয় জয় জগ-জীবন যশ ধীর। 

জাহুবি যমুনা যেন জলধার বরিখন এছে নয়নে বহে নীর | 
পদুমিনি পুরুষ-পিরিতি পুলকাঁয়িত পরিজন-প্রেম পসারি । 

পহিরণ পীত পট নিপতিতাঞ্চল পদপস্কজ-পরচারী । 

রসবতী-রমণি-রঞ্জন রুচিরানন রতি-পতি রঞ্জিত তায়। 

রমিক-রসায়ন রলময় ভাষণ রচয়তি শেখব রায় ॥ 

জগদানন্দী বা গোবিন্দদাসী অঙ্কপ্রাসের ঘট। আছে এই পদে। 

গুরু রঘুনন্দনের উদ্দেশে তিনি চমৎকার ভক্তিগর্ভ একটি পদ বচন 

করিয়াছিলেন । পদটি এই-- 

শ্রীবৃন্দাবন-অভিনব স্থমদন শ্রীরঘুনন্দন রাজে। | 

লাখ লাখ বর বিমল স্বধাকর উয়ল শ্রীথগ্ড-সমাজে ॥ 

» জয় পছ" নটন-কলা-রস ধীর। 

নিখিল-মহোৎসব গৌব-গ্রণার্ণব প্রেমময সকল শরীর ॥| 
রুচিব তরুণতর নটবরশেখব পীতান্বর-বর-ধারী | 

গাই-গায়ায়ত গৌর-গুণামৃত ভব-ভয়-খগুনকারী ॥ 
পদতল রাতুল পদ্কজ নহ তুল পদ-নখ-বিধু পরকাশে। 

সে পদ রজনি দিনে শয়ন স্বপন মনে রায়শেখর করু আশে ॥ 

উদ্ধবেব একটি পদে আছে রঘুনন্দন খন বালক ছিলেন-- 

তখন গোপীনাথকে নাড়, খাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন । 

রঘুনন্দন মুকুন্দের পুত্র, নরহরিদাসের ভ্রাতুক্ুত্র । এই রঘুনন্দনকেই 
বায় শেখর গুরু বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন- * 

পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙা পায় শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর । 

রায়শেখরের বাৎসল্যরসের পদই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । একটি 

পদের কিয়দংশ উৎকলন করি-_- 
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হিয়ার আগুনি ভরা আখি বহে বহু ধার] ছুখে বুক বিদরিয়! ঘায়। 

ঘরপর যে না জানে সে জনা চলিল বনে এ তাঁপ কেমনে স'বে মায় ॥ 

ননী জিনি তন্গখানি আতপে মিলায় জনি সে ভয়ে সঘনে প্রাণ কাপে। 

বাড়ব অনল পারা বিষম রবির খরা কেমনে সহিবে হেন তাপে ॥ 

কুশের অঙ্কুর বড় শেলের সমান দড় শুনিতে সিঞ্চিয়। পড়ে গায় । 

শিরীষকুক্ুমদল জিনিয়া চরণতল কেমনে ধাইবে হেন পায় ॥ 

ঠিক এই ছন্দেই এই ভাষাতেই গোষ্ঠগামী ৰলাইএর উত্তর" পরেই 
আছে পদকল্পতরুতে। | 

ধরিয়। মায়ের কর কহে রাম দামোদর 

শুভ কাজে না ভাবিহ দুখ । ইত্যাদি 

এইপদ্দে কেবল “শেখর” ভণিতা আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত 

হয়_-শুধু 'শেখর” ভণিতারও বহুপদ রায়শেখরেরই | 

রায়শেখরের--“সখীগণ কর্তৃক বংশীহরণের' কতকগুলি পদ আছে-_ 

পদ্দগুলি একত্রে মিলিয়া একটি অবিচ্ছেদ দীর্ঘ কবিতার স্থট্টি করিয়াছে। 

এঁ পদগুলির মধ্যে কেবল একটিতে 'রায়শেখর” ভণিতা আছে-_ 

বাকিগুলিতে ভণিতা আছে শেখর | ইহ হইতেও প্রমাণিত হয়, যেখানে 

পাচ কিংবা! ছয় মাত্রার প্রয়োজন হইয়াছে--সেখানেই তিনি বায়শেখর 
ভণিত। দিয়াছেন, আর যেখানে তিন কিংবা চারি মান্্রার প্রয়োজন 

সেথানে শুধু “শেখর” কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন । 

যশোদ! রাধাকে আদর করিয়া কোলে টানিয়। লইয়! 
বলিতেছেন-- 

ধাভার মাথায় বাজ যেবা হেন করে কাজ আমারে ভাগ্তিল কোন দোষে । 

বাছার বিবাহ তরে হেন নারী নাহি পুরে চাহিয়! না পান কোন দেশে। 

যশোদ! বিষাদ-কথা শুনি বৃষভান্কন্ৃতা বদনে বদন দিয়! হাসে । 
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পুলকে পূরল গ! মুখে না নিঃসরে রা রাধিকা তোমার হেন জানি। 

সখা সব পুরে বেধু খিড়িকে ডাকিছে ধেনু সাজীও রাখালশিরোমণি ॥ 

যশোদার উক্তি, রাধার মুখে কাপড় দিয়া হাসি এবং রসকর্তার 

বিষয়াস্তরে যশোমতীর চিত্তাকর্ষণ সবে মিলিয়া একট রসের স্থ্টি 

হইয়াছে । 

শ্রীরাধার প্রতি ষশোদার মাতৃমমতা এই পদগ্চলিতে যেরূপ 

পরিস্ফুট পদাবলী সাহিত্যে আর কোথাও তেমনটি নাই । 
মুখানি ধরিয়া চুম্ব দেয় ঘনঘন । স্তনক্ষীবধারে অঙ্গ করয়ে নিঞ্চন ॥ 

বাৎসল্যরসই যে মধুররসের লালনাঙ্গ এই পদগুলিতে তাহার 
ইঙ্গিত আছে। নন্দযশোম-ন্ীব গাহস্থ্য চিত্রে গোপগণের ও 
গোপপতির গৃহের আবেষ্নীটি পরিষ্ষুট হইয়াছে অতি 

স্থন্দর ভাবে। , 

শেখরের দৃতীসংবাদের নিয়লিখিত পদটি বড করুণ। পদটির 
বৈশিষ্ট্য--রাধা! কেবল নিজের বেদনার কথাই মধুপুরে দৃতীর মারফতে 
প্রেরণ করিতেছেন না, শ্রীদাম,। ম্ৃবল, যশোমতীর কথা 

স্মরণ করাইতেছেন-__ 

কহিও কানুরে সই কহিও কাম্থরে । 
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥ 

নিকুঞ্জে রাখিলু' মুই এই গলার হার। 
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥ 
এই তরুশাখায় রৈল শারী শুকে। 

মোর দশ! পিয়া যেন শুনে এর মুখে ॥ 

এই বনে রহিল মোর হুরিণী র্জিণী। 

পিয় ধেন ইছারে পুছয়ে সব বাণী ॥ ৮ 
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শ্রীদাম স্ববল আদি যত তার সখা। 

ইহার সবার সনে পুন হবে দেখা ॥ 
ছুখিনী আছয়ে তার মাতা! যশোমতী । 

আগিতে যাইতে তার নাইক শকতি ॥ 

তারে আসি যেন পিয়া দেয় দবশন । 

কহিয় বন্ধুবে এই সব নিবেদন ॥ 

শেখবেব পদে আগঙ্কারিতাব বাড়াবাড়ি নাই । বাঙলা পদগুলির 

ভাষ। নিবারণ স্বচ্ছ সৌন্দ্যে মণ্ডিত। ব্রজবুলির পদগুলিতে 

চিরগ্রচলিত অলঙ্করণ কিছুকিছু আছে--অলঙ্কারপ্রয়োগে গোবিন্দ- 

দাসের মত মৌলিকতা কোথাও বড নাই। নিম্নলিখিত পদে 

বাধাশ্তামেব রূপবর্ণনার় চণ্ীদাসেব অন্গসবণে তিনি কতকগুলি 

উপমানেব সমবাষে একট অপরূপ রূপের আভাস দিতে চাহিয়াছেন-- 

কিবা সে দোহার ব্ূপ। 

কিশোর-কিশোরী বূপপসারই সরস রসের কৃপ। 
অরুণ-কিরণে মলিন ইন্্ কুমুদ মুদিত লাজে। 
চানের ভবমে চকোব মাতল ইন্দীবর হাসে মাঝে ॥ 

চান্দের উপবে চান্দ পেখলু ইন্দুর উপরে শশী। 

প্রেমের আবেশে পিয়৷ রস-সুধা খণ্জন-যুগল পশি ॥ 

যমুনাতররে অরুণ উদয় তারার পলাব তথা, 

অরুণ ঝাপিয়া তিমির রহল কিয়ে অদ্ভূত কথা]। 

কনকলতায় স্থমেরুশিখর ঘনের জনম তায়। 

ঘনের লতায় মুকত! ফলিল কেবা পরতীত যায়। 

সে রাধামাধব রসের বৈভব কহিতে শকতি কায়। 
রসের পাথারে নাজানে সাতার ডুবল শেখর রায় | 
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শেখরের অভিসার পদের মধ্যে নিম্নলিখিত পদটি গ্রসিদ্ধ। পদটি 

পড়িতে পড়িতে গোবিন্দদাসের বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমই পদটির 
উত্কর্ষের নিদশন ! | 

কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা। তছু পর অভিসার করু ব্রজব।ল ॥ 

ঘর সঞ্চে নিকসয়ে ষৈছন চোর । নিশবদ গজগতি চলিলহি থোর ॥ 

উনমত চিত অতি আরতি বিথার । গুরুয়৷ নিতম্ব নব যৌবন ভার ॥। 

কমলিনি মাঝ খিনি উচ কুচ-জোর | ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর ॥ 

রঙিনি সঙ্গিনি নব নব জোরা। নব অন্মরাগিণি নব-রসে ভোর] || 

অজক অভরণ বাসয়ে ভার । নৃপুর-কিদ্িণী তেজল হার ॥ 
লীলা-কমল উপেখলি রাম! । মন্থর-গতি ঢলু ধরি সখি শ্টামা ॥ 

যতনহি নিঃসরু নগর দুরস্তাঁ। শেখর অভরণ চলল বহস্ত1 | 

চিত্রদর্শনে শ্রীরাধার পূর্ববরাগের ষতগুলি পদ আছে, তাহাদের মধো 

শেখরের “রহ রহ সখি ভালে! ক'রে দেখি আখি না পিছলে মোর" 

পদটি চমৎকার । চিন্রদর্শনে বাধার যে অপ্ররুতিষ্থ ভাব ইহাতে চিত্রিত 

হইয়াছে তাঁহ। রেখাবর্ণেও চিত্রণের যোগ্য । 

রায়শেখরের কুগুভঙ্গের পদেও কবিত্ব আছে। রজনী শেষ হইয়া 

আসিতেছে--আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় রাধাশ্টামের "'গরগর অন্তর 

ঝরয়ে নয়ান।” 

নিশবদে শুতল নিন্ত নাহি ভায়। বিয়োগ বিয়াধি বিথারল গায় ॥ 

ইহাও একশ্রেণীর প্রেম-বৈচিত্য । কাল রাধাশ্তটামেরও কাকুতি 

শুনে নারাজ প্রভাত হইল। বিদায় লওয়ার সময় হইল। কবি 

বলিয়াছেন-- 

ভীতক চীত পুতলি সম ছু'হু জন রূহলি বিদায়ক বেলা । 
প্রেমপয়োনিধি উছলি উছলি পড় $চেতনে অচেতন ভেলা ॥ 



গ্রা1চীন বঙ্গ-সাহিত্য ২৬৭ 

দুন্ব জন চীত রীত হেরি সহচরী ঘন ঘন গগনহি চায় । 

রজনী পোহাঁয়ল সব জন জাগল সে ডরহি অধিক ভরায় | 

'রাধাশ্টাম ত অচেতন চেতনে, সহচরীরাই বিচ্ছেদ ঘটাইবার 

জন্য বাত হইল। 

শেখবের সম্ভোগের পদ বৈশিষ্ট্য-শৃন্ত । কিন্তু রসোদ্গার ও আক্ষেপ 
অঙ্গবাগের পদে মাধুর্য আছে। বসোদগারের নিয়লিখিত পদটি 
খুবই গ্রসিদ্ধ। 

মো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে--পিছিলা ঘাটে সে নায়। 

(মোর) অঙ্গেব জল-পর্শ লাগিয়া! বাছ পসাবিয়1 ধায় ॥ 

বলনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়। 

(মোব) নামেব আধ আখর পাইলে হরিষ হইয় নেয় ॥ 

ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া ফিরে সে কতেক পাকে । 

আমাব অঙ্গের বাতাস যেদিকে সেদিন সেদিকে থাকে ॥ 

মনের আকৃতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে। 
পায়েব মেবক বায়শেখর কিছু বুঝে অন্কমানে ॥ 

আক্ষেপ অন্নরাগের নিয়লিখিত পদটি চমৎকার । 

সে কাল গেল বৈয়৷ বন্ধু সে কাল গেল বৈয়া ॥। 

গ্নাখি ঠারাঠাবি মুচকি হাসি কত না করি তা রৈয়া। 

বেশের লাগিয়া দেশের ফুল না রহিত কিছু বনে। 

নাগবীর সনে নাগর হৈল! আর সে চিনিব1] কেনে ॥ 

কুলি বেডাইয়! নাম লৈয়া ফিরিত। বংশী বাইয়া । 

মুখের কথা শুনিতে কত লোক পাঠাইতা। ধাইয়া || 
হাতে করিয়! মাথায় করিলু কলগ্কের ডালা । 

শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কতু কালা ॥ 
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আর একটি পদের এখানে উল্লেখ করি-- 

হেমজ্ধোতি বরততি এ তমালের গায় । 
তাহা দেখি তরল আখি বক্র করি চায় ॥ 

চগ্রমুখী ডাকি সখী বলে দেখছ কি। 

কান্থুকোলে কড়ি খেলে কোন রাজার বি ॥ 

মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর। 

পর পুরুষে রন বরিষে ছাড়িতে নারে ভর ॥ 

পরের 'বালে সেজন ভোলে কি বলিব ভারে । 

চডি গাছে জ্রকুটি নাচে জিউ হারাবার তরে ॥ 

শেখর রুষি কহে হাসি ধনী আগেয়ান। 

তমাল কোলে লত। দোলে আনে কহে আন ।। 

আরও একটি .পদ্--- 

পাইয়া বাশি নাগর হাগি বদি সভার পাশে। 

সকল বাল! চাদের মাল! মুচ্কি মুচকি হাসে । 

হৈয়! শীতল কামে বিকল রাধাকান্ুর মন। 

মদন কলা কহে বাল। পাইয়া বিরল বন ॥ 

চতুর সখী ফ&্লোহায় রাখি কেলিবিলাসঘরে । 
ছল! করি আইল! সরি ফুল গাথিবার তরে ॥ 

ত্ববে ঘুবতী নাগরী তথি নাগর করি কোলে । 
মদন ছুখী শেখর স্থৃখী তিতিল আখের জলে ॥ 

উল্লিখিত তিনটি পদ লোচনদাসের ভঙ্গীতে লেখা । পদের ভাষা 

চল্তি বাংলা; প্রথমটির ছন্দ লঘুত্রিপদ্দী ও ধামালির মাঝামাঝি । 

দ্বিতীয়টি ধামালী ছনেই লেখা । রচনার ভঙ্গীতে এগুলি রায়ুশেথরের 

বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয়টিতে পাচ মাজ্জার জিপদ্দী ও ধামালির 
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মাঝামাঝি বলিতে হয়। ইহাতে অন্গমিত হয়--সকল প্রকার ছন্দ ও 

ভাষাবিন্তানে রায়শেখরের দক্ষত। ছিল। 

শেখরের কোন কোন পদে বেশ রসকৌশল আছে। শ্রীর্ণ 

বাত্রিতে কুঞ্তভবনে রাধার মহিত অধিক রাজি পর্যন্ত যাপন করিয়া 

স্বগৃহে প্রভাতে নিক্রিত। যশোদা শ্ররুষ্ণকে জাগাইতেছেন। 
উঠহ বাছনি মুহাত নিছনি আলস করহ দৃব। 

তোর সথাগণে ভবিল ভবনে উদয় হইল সুর ॥ 

রামের বসন পরিল1 কখন কে নিলে বন তোর । 

রাঙা উৎপল নষন যুগল কি লাগি দেখিয়ে ভোর ॥ 

[ বামের বসন অর্থাৎ নীপান্বর অর্থাৎ রারশার বসন। অদ্ধকার 

রজনীতে কুঞ্জভবনে রাধাব সঙ্গে বপনের বিনিময় হইয়া! গিয়াছে । ] 

দীন চ্বীদাসেব পদের সঙ্গে চণ্তীদাসের পদের যে প্রভেদ দগ্ডাত্সিকার 
অষ্টকালীন নিত্যলীলার পদ্াবপীৰ নঙ্গে বায়শেখরের অন্যান্য পদেরও সেই 

প্রভেদ। দগ্ডাত্মিকার এ পদগুলিতে বর্ণনাচাতুর্ধ্য মাছে কিন্ত কলামাধুধ্য 

নাই | ছুইজন কবি যে পুথক্ তাহ! মনে করিবার কারণ যে একেবারে নাই 

তা| নয়। দীন চণ্তীদামের পদের মত স্থলে স্থলে কবিত্বও আছে। 

বায়শেখরের পদের ণিতাগুলি সুন্দব-_বাংসল্য ও সখারসের পদে 

পদকর্তা নিজেকে সখাস্থানীর কল্পন। করিয়া বাশাদাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন । 

ব্রজলীলার অন্য পদগুলির ভণিতাগ্ প্রধানত: সখীাবের কথাই আছে। 

যত প্রকারে পরিচধ্যা দৌত্য ও আন্গত্য সম্ভব, শেখর কবি তাহাদের 
কোন চধ্যাই বাদ দেন নাই এই ব্যাপারে শেখরের মৌলিকতা আছে। 

১। শেখর ধোয়ায় সখড় হাত। কহিতে অবগ 'আউলাম় গাত। 

রাধা ভোজন করিয়াছেন--নখীভাবাপন্ন পদকর্তী তাহার এটো হাত 

ধোয়াইয়া দিতেছেন। রী 
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২। ন্বেদবিন্ধু দেখি দুইজন গায়। শেখর করু তহি চামর বায় ॥ 

৩। দুজন জাগল অতি ভয় পাই। হানি হাসি শেখর দ্বার 

খসাই। সথীদের ডাকাডাকিতে প্রাতে রাধশ্যামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
শেখর হাসিতে হাসিতে ছুয়ার খুলিয়া দিলেন । 

৪। শেখর সত্বর হৈয়া আসল ডাবর লৈয়া আচমন করাবার আশে। 

বিলাসমন্দির মাঝে রচিল পালঙ্ক শেজে তাগুলসম্পৃট তার পাশে ॥ 
শ্রীকচের ভোজন সমাপ্ত--শেখর ভাবর লইয়া] হাজির হইয়াছেন, আর 

দু মেলি শৃতল অলসল গায়। দুহুপদ সেবয়ে শেখর রায় ॥ 

& | রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে বদিল! রাজার ঝি। 

সব সধীগণ যোগায় যোগান শেখর যোগায় ধী ॥। 

৬। শেখর কেবল কুঞভঙ্গে দ্বার খুলিয়া দেন না। বিদায়ের 

সময় আসন বলিয়া তিনি বিচ্ছেদও ঘটান। 
শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব দুহু' সঙ্গ-ভঙ্গ করায়। 

৭। শেখর রাধার মজলের জন্য জটিলার মৃত্যু কামনাও করে-- 

শেখর আগে বর মাগে শুন দিবাকর। 

সে-না বুড়ী মরুক পুড়ি রাখ রাধার ঘর। 

যে পদগুলির ভণিতায় সখীভাবের গ্যোতন! নাই--সেগুলি আরে! 

নুন্দয়। ১। কহে কবি শেখর রায়। ধরম সরম কতৃ ও রস নিভায়? 
২। মন্দ পবন মলয় শীতল কুত্তল উড়য়ে বায়। 

রসের পাথারে ন! জানে সাতার ডুবল শেখর রায়। 

৩। কহুয়ে শেখর বন্ধুর পীরিতি কহিতে পরাণ ফাটে । 

শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে ॥ 



ভাবসম্মেলন 
পদাবলীসাহিত্যে রাধারুফের প্রণয়লীল!কে পরিণাম-রমণীয় করিয়াছে 

ভাবসশ্মেলন। কবি অনন্তদ্াস বলিয়াছেন-- 

দাবানলে পুডে ফুল বিধারল ধৈছে লবঙ্গলতা। 

শ্রীমতীর দুধিষহ বিরহে আর্ত গৌড়জনকে পাস্তবন! দিবার জন্যই যেন 
কবিদের এই ভাবসম্মেলনের সমাবেশ। 

ভাবলোকে বিরহ নাই, সেখানে রাধাকষ্টের মিলন নিতামিলন। 

বৈষবকবিরা রসসভ্ভোগের জন্ত “ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ? 

দিয়াছিলেন। এই কথাই তীহারা বলিগ্লাছেন অন্যতাবে--অব্ধগ 

লীলারস-সম্ভোগের জন্য রাধাক্ এই ছুই রূপে গ্রকট হইয়াছিলেন 

তারপর লীলাস্তে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ) “রূপ আবার ভাবের মাঝারে, 

ছাড়া পাইল-_'অসীম সে সীমার নিবিড় সঙ্গ ত্যাগ করিলে সীমা 

অসীমের মাঝে হারা হইল।* বৃন্দাবনের রূপলীলাই বিরহ, রূপের 
ভাবে ফিরিয়া যাওয়াই ভাবসশ্মেলন। এই মিলনই নিতামিলন। 
এই মিলনের আনন্দই ভাবসম্মেলনের প্রধান উপজীব্য। 

জানদাসের রাধা বলিয়াছেন--এ হিয়া হইতে বাহির হইয়া 
কেমনে আছিল! তুমি'? বলরাম দাসের শ্রীরু্ণ বলিয়াছেন-_ 

“হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির । 

রবীন্দ্রনাথ ইহার অর্থ করিয়াছেন--“প্রিয় বসন্ত হৃদয়ের ভিতরকার 
বস্ত, তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে।” ইহাইত বিরহ! 
সেইজন্য তাহাকে ভিতরে ফিরিয়া পাইবার জন্য এত ব্যাকুলতী। 

প্রীরুফ্চের হৃদয় হইতে রাধাকে, রাধার হদয় হইতে প্রকফকে বাহির 
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, করিয়াছেন বৈষ্ণব কবিরাই। ইহাতেই ত বৃন্দাবনলীলা। সমগ্রলীলা 

হিয়ার ভিতর হইতে বহিষ্ষারিত হাদযের ধনকে ফিরিয়া পাবার 

জন্য আকুল আকাজ্কা ছাড়া আর কিছুই নয়। হিয়ার ধনের 

হিয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার নামই ভাবসম্মেলন। এই সম্মেলনের সম্ভোগই 
চরম সভ্ভোগ। ইহাকেই কবিরা বলিয়াছেন সমৃদ্ধিমান স্ভোগ। 

বৃন্দাবনে কল লীলাই মিলনাস্ত--কিন্তু সকল মিলনের সন্তোগই সংকীর্ণ, 
সকল মিলনেই ব্যবধানজনিত বিষাদের ছায়] থাকে । ভাবসম্মেলনের 

আঁর কোন ব্যবধানের মলিনচ্ছায়া নাই--তাই ইহাই সমুদ্ধিমান 

সম্ভোগ । ইহ! ছাড়া নকল মিলনই বিরহাস্ত, মিলনের পর আবার বিরহ 

আসিবেই। তাই--“ছুহ্* ক্রোড়ে ছুহু' কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।” 

কিন্তু ভাবনম্মেলনের পর আর বিরহ নাই । লীলার মঞ্জবীই নিত্য মিলনের 

শিলাঘাতে ঝরিঞ্জা পড়ে-লীলাস্তের পর আর বিরহের ভয় নাই। 

এই ভাবসম্মেলনের আসল তথ্য বিদ্ভাপতি বিরহের একটি পদে 

বলিয়! ফেলিয়াছেন-_ 

'“অন্গুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে স্থন্দরী ভেলি মাধাই। 

ও নিজ ভাব লভাবহি বিরল আপন গুণ লুবধাই।” 
অন্ুখণ প্রিয়তমের চিন্ত! করিতে করিতে তদগতা শ্রীমতী প্রিয়তমের 

সঙ্গে একাত্মুক হইয়! গিয়াছেন, দ্বৈত ব্যবধান আর নাই । এই সোইহং- 

ভাবত ভাবসন্মেলন। ইহাতে ত দিব্যানন্দের সঞ্চারের কথা । কিন্তু 

বিদ্তাপতি বলিতেছেন-_ ইহাতে “বাঢ়ত বিরহক বাধ1।* ইহার একটু 

ব্যাখ্যার প্রয়োজন । রাধিকার হ্বলাদিনী সত্তা মাধবের সঙ্গে 

একাত্মক ছুইয়াছে তাহাতে তাহার জীবসতার ব্যবধান বাড়িসা 

গেল, তাই বিরহ দ্বিগুণিত হইল। দ্বৈতলীলার কবি জীবসত্তার 

কখাই কাধো রূপ দান করেন। সে জন্য কবি বিরহবৃদ্ধির 
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কথাই বলিয়াছেন। রাধার এই জীবসত্তাই আমাদের মানবিক সত্তা । 
আমাদের আনন্দ ভাবসম্মেলনে নয়, লীলাসস্তোগেই আমাদের আনন্দ। 
স্তখরূপ কৃষ্ণ কবে সখ আস্বাদন । ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিশী কারণ। 

এই হলাদিনী ব্রদ্ষে সংহত হইলে আমাদের ক্রহ্মবিরহ ঘটে। 

এই বিবহের কথান্ট বিছ্যাপতি বলিষাছেন। যে লীলানন্দ উপভোগের 

জন্য ব্রদ্ষের নররূপধাবণ, তাহা বস্ততঃ মানবিক আনন্দ, তাহাতে 

আনন্দও আছে, বেদনাও আছে । নিববচ্ছিন্ন আত্মানন্দভোগের 

চেয়ে এই বেদনাতস্তরিত বিরহের দ্বাবা উপচিত আনন্দের তীব্রতা 
ঢেব বেশী--নিরবচ্ছিন্ন আলোকের চেয়ে আলোত্মাধারি, এযন 

কি মাঝে মাঝে আধাবও যেমন স্পৃহণীম হইয়া উঠে। সেই জীবসত্তার 

তীত্র আনন্দ ভক্তগণকে দান কবিবার জন্য ব্রন্মেব হলাদিনীর সহিত 
দ্বৈতব্যবধান। ব্রঙ্দেব এই সাধ যখন মিটিয়া গেল, তখন আমাদের 
জীবসত্তাধ হাহাকার পডিয়! গেল। মানবিক*্লীলার মধ্যে যাহাকে 

আমরা হৃদয়ের কাছাকাছি পাইয়৷ আত্মহারা হইয়াছিলাম, তাহা যখন 

অনন্ত অসীম পবমত্রন্মে পবিণত হইল, তখন আমর] তাহার বিরহে 

তাহার মিলনতৃষ্কায় আকুল হইলাম। আমর! বুন্দাবনললীলায় 

াহাকে পাইগ়্াছিলাম বিনা তপস্যায় । তপস্তার সুতজ্রপাত এ ভাবসম্মেলন 

হইতেই । বৈষ্ণব কবিরা বুন্দাবনেই ভাবসম্মেলন দেখাইয়াছেন, 
কিন্তু সমঘ্ত বৃন্দাবনধামকে আব তাহাতে যোগ দেওয়াইতে ত 

পারেন নাই। নিম্নলিখিত কবিতায় এই কথাটিই ব্যক্ত | 

অক্র,রের রথে চড়ি লীলারঞ্গ পবিহরি কবে শ্টামবাঁ় 

কাদাইয়া গোপীগণে কাদাইয়। বৃন্দাবনে গেল মথুরায়। 

গদ্ধে মিলাইল ধৃপ অন্বপ হুইল বূপ অনির্বচনীয়। 
ইন্ড্িয়ের রসায়ন ভাবে হয়ে নিমগন হলে! অতীন্দ্রিয়। 
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অরূপ ফিরেনি রূপে, গন্ধ ফিরেনিক ধৃপে, কান্ছ বৃন্দাবনে। 
তাই আজে! গোপিকার আত'নাদ হাহাকার ধ্বনিছে ভূবনে । 
গুমরে গিরির বুকে ধ্বনিছে নিঝি মুখে নদী কলকলে। 

মর্মরিছে বনে বনে মন্দ্রিতেছে ক্ষণে ক্ষণে বারিদমগডলে । 

সে বিরহ আজো বাজে মন নাহি লাগে কাজে কারে যেন চায়। 

কারে নাহি পেয়ে বুকে স'নাবের কোন সুখে স্বস্তি নাহি পায়। 

মান যশ ধন জন তৃষ্ধ করেনাক মন মিটেনাক সাধ। 

একজনে না পাওয়ায় সবি ব্যর্থ হয়ে যায় সকলি নি:ম্বাদ। 

ত্রজেব সজল-আখি যত মুগ যত পাখী নব জন্ম লি, 

হইল কি দেশে দেশে যুগে যুগে ফিরে এসে শত শত কবি? 
রাধার বিরহ রাগে ভাদের কল্পন! জাগে হইয়া অরুণ, 

তাদেব সকুল গীতি ছন্দিত সকল স্মৃতি কবেছে করুণ। 

জাগায় সে গৃঢ ব্যথ। কোন স্থদুরের কথা পৃর্ণের পিপাসা, 

তাহাদের গানে গানে ছুটিছে অনস্ত পানে অমৃত তিয়াস]। 

নিখিল ভুবন ভ্রমি বিশ্বসীমা অতিক্রমি লক্ষ্য নাহি জানি' । 
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশকালাতীত স্থরে তাহাদের বাণী । 

ভাবসস্মেলনের পরে এই যে বিরহ এ বিরহ বাধিকার নয়, এ 

বিরহ ত্রজের, এ বিরহ বিশ্বমানবের | 

ভক্ত তু্ীদাস যেমন সীতাহরণ ও সীতাবর্জন শ্বীকার করেন 

নাই, বহু বৈষ্ণব ভক্ত তেমনি মাথুর ও ভাব সন্মেলন ত্বীকার করেন 
নাই। তাহারা বলেন, আজিও বাধারৃষখ সেই বুন্দাবনলীলাই 

করিতেছেন। তাহারা সেই লীলানন্দে বিভোর হইয়া আছেন। 

বাকি সকল ভক্ত হাহাকার করিয়| বলে, “শ্রীমতি, তুমিত প্রিয়তমের 

সঙ্গে চিরমিলনে মিলিত হইলে আমরা এখন কি করি? আমরা! 
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বাস্তব লোকের জীব--ভাবলোকে কেমন করিয়া যাই? তোমার 

লীলাসহচর লীলাসহচরী আমরা--লীলার বাহিরে তোমাকে আমরা 
চিনিতেও পারি না। তুমি সরল গোপগোপীদের ছাড়িয়া কি 

বৈদাস্তিকের অধিগম্য হইলে ?” 

যে কবির চিরদিন ব্রহ্বের ছৈত ভাবকে বাণীবূপ দিয়া আসিয়াছেন, 

তাহারা তাহার অদ্বৈতভাবকে বাণীরূপ দেওয়ার ভাষণ জাশিতেন 

না। তাই তাহার! তাহাদের ছৈত ভাবের ভাষাতেই অদ্বৈত মিলনকেও 

বাণীরূপ-দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অদ্বৈতমিলনকে 

কাব্যরূপ দেওয়াই যায় না__মহাকবি রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদী হইয়াও 

তাহা! পারেন নাই। তিনিও দ্বৈতমিলনের ভাষায় অদ্বৈতের 

প্রেমন্বরূপের প্রকাশ দান করিয়াছেন । 

মনে রাখিতে হইবে, ভাবসন্মেলনের তত্ব এক বস্ত্র, আর তাহার 

কাব্যরূপ অন্ত বস্ত। কাব্যরস উপভোগ করিতে হইলে তত্বটি ভুলিয়া 

যাইতে হইবে । কীর্তনের পাগসঙ্গীত উপভোগ করিবার আগে 

যেমন গৌরচক্জ্রিকার দ্বার চিত্তশুদ্ধি ঘটাইতে হয়, ভাবসম্মেলনের 

পদগুলি উপভোগ কবিবার আগে তেমনি ভাবসন্মেলনের অস্তনিহিত 

তত্বের দ্বারা মনকে প্রস্তত করিয়। লইতে হয়। বলা বাহুল্য, তত্বটুকু 

না জানিলেও পদগুলি উপভোগ করা যায় রাধাস্টামের পুনমিলনের 

রসচিত্র মনে করিয়া । তাহাতে রোমার্টিক রসটুকু পাইতে অস্থবিধা নাই, 

তাহাতে মিষ্টিক রসটুকু মিলে ন]। ব্র্ম হইতে যে লীলাচক্রের মধ্য দিয়া 

ব্রন্মে প্রত্যাবত'নের সত্যটি ভক্তকবিগণ পদাবলীতে বাণীক্সপ 

দিয়াছেন_-সে চক্রের কথা না জানিয়া তাহার পরিধির যে কোন 

ংশই উপভোগ করা যায়। কিস্তু বৈষ্ণবভক্ত বলিবেন--এহো 

বাহু, আগে কহ আর।' 
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বৈষবকবির1! এই ভাবসন্মেলনকে রসসাহিত্যে পরিণত করিবার 

জন্ত রূপসম্মেলনের ভাষ! ও ভঙ্গীরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাকেও 

একটি সম্ভোগাস্ত লীলায় পরিণত করিয়া শ্রীমতীর মাথুর বিরহে আতুর 

গৌঁড়জনকে দিয়াছেন সান্তনা । মথুরা হইতে সত্যসত্যই শ্রীন্কষ্ণকে 
বৃন্দাবনের কুগ্জে ফিরাইয়! আনিয়াছেন। এ যেন কপালকুগ্ুলার 

পরিশিষ্ট 'দামোদরের মৃন্ময়ী”। স্থুথের বিষয়, ইহা মৃন্ময়ীর মত ব্যর্থ 

রচন হয় নাই। 

প্রীকষ্ণকে ফিরাইয়। আনিতে হইলে যে ব্যবস্থা করিতে হয় 

কবির! সে ব্যবস্থাও কবিয়াছেন রাধার শোচনীয় দশা দেখিয়! দুতী 

মথুরায় গিয়া শ্ররুষ্ণকে বলিপেন__ 
মাধৰ কৈছন বচন তোহার । 

আজি কালি.করি দিবস গোঙাইতে জীবন ভেল অতিভাব ॥ 

পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধাওল দিবস লিখিতে নখ গেল। 

দিবন দিবস করি মাস বরিখ গেল ববিখে বরিখে কত ভেল ॥ 

আওব করি করি কত পরবোধব জব জিউ ধরই না পার। 

জীবন মরণ অ-চেতন চেতন নিতি নিতি ভেল তঙ্গ ভার ॥ 

চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আব কোই করব বিশোয়ান। 

এছে বিরহে যব জনম গোডায়ব তব কি করব জ্ঞানদাস ॥ 

কেবল আবেদন নয়, দৃতী শ্রীকুষ্ণকে কঠোর ভাবায় ধিক্কার 

দ্বিয়া বলিলেন-- 

ধিক ধিক তোরে নিঠুর কালিয়া কে তোরে এ বুদ্ধি দিল। 

কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে মনে যদি এত ছিল ॥ 

ধিক ধিক বধু লাজ নাহি বাসো লেহের নাহিক লেশ। 

এক দেশে এলে অনল ভেজায়ে জালাইতে আর দেশ ॥ 
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অগাধ জলের মকর যেমন না জানে মিঠ কি ভি'ত, 
ক্রস পায়ল চিনি পবিহরি চিটাতে আদর এত। 
চণ্তীদাস ভণে মনের বেদনে কহিতে পরাণ ফাটে । 

পোনার প্রতিম। ধূলায় গডায় কুবুজা! বসেছে খাটে ॥ 

এদিকে ঘনশ্ামের দুতী বিরহিণী শ্রীমতীকে আধ্স্ত করিবার জন্য 
বলিয়াছেন-- 

হিয়ে বিরহানল জলত নিরস্তর লখই না পারই কোই। 

জন্থু বাঁড়বানল জলনিধি অস্তব বাহিরে বেকত না৷ হোই ॥ 

সজনি কো কহু কান স্বতন্ত্র? 

তুয়৷ গুণগান গুপত অবলম্বন সোই সং্চত জপমন্তর || 

গোবিন্দদাসের দূতী আরও রঙ চড়াইয়! বলিলেন-__ 
পীত নিচোগে নয়ন যুগ মোছই ফুকরি ফুকরি কত রোয়। 

উর পব পাঁণি হানি খিতি লুঠই পুন পুন মুবছিত হোয় ॥ 

তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত অতয়ে বুবলু' অন্ুমানে। 

মোহে বিছুবল বলি কতহু' না! রোয়ত গোবিন্দদাস পরমাণে ॥ 

দৃতীব মুখে শ্রীরুষ্কের কথা শুনিয়া শ্রীমতী আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে 
শ্রীমতী স্বপ্ন দেখিলেন-__শ্রীকঞ্চ ত্রজে ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি 

চারিদিকে প্রিয় মিলনের শুভলক্ষণ গুলিও দেখিতে লাগিলেন-- 

বামতৃজ আখি সঘনে নাচিছে হৃদয়ে উঠিছে স্থুখ। 

প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন দেখিব পিয়ার মৃখ ॥৷ 
হাতের বাসন খপিয়। পড়িছে দুজনার এক কথা। 

বধু আপিবার ঠিকন শুধাতে নাগিনী নাচায় মাথ! ॥ 
জ্রমরকোকিল শবদ করয়ে শুনিতে সাধয়ে চিত। 

রুরুমুগগণে করয়ে জিলন ঠযছন পুরব মিত ॥ 
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থঞ্জন আসিয়া কমলে বৈঠয়ে শারীশুক করে গান। 

বংশী কহয়ে এমন লক্ষণ কভু না হইবে আন॥ 
শ্রীমতী ভাবঘোরে তখন কল্পনা করিতে লাগিলেন_-কি ভাবে তাহার 
সহিত মিলিত হইবেন। কি কি কামকলাকৌশল অবলম্বন করিবেন-_ 

যবছ পিয়া মঝু ভবনে আওব দুরে রহি মঝ্তু কহি পাঠাওব, 

সকল দৃখন তেজি ভূখন লমক সাজব রে। 

লাজনতি ভরে নিকটে আওব রসিক ব্রজপতি হিয়ে সম্ভায়ব 

কাম কৌশল কোপ কাজর তবু রাজব রে ॥ 

কবহু কোকিল মধূর কুহু কুহু কবহু কপোত কণ্ঠরব মু 
করজ শাসন কল! আসন কছু না গোয়ব রে ॥ 

যতন করি হরি কত না ভাখব আশ দেই পিয়া পাশ রাখব 

সময় বুঝি তহি মাথি হোই পুন সাহ্খি হোয়ৰ রে | 

কবন্ু দুহু মেলি গীত গাওব কবনু কর গহি কণে লায়ব, 
কবছ কৈতব কোপ কিয়ে রস রাখি রূষব রে ॥ 

বচন ছলে যব সাধ মানব, মীনকেতন যুঝত জানব, 
মদন ময় মাতা হাতী মাতব অচিরে মুষব রে ॥ 

এই যে মিলনন্বপ্রচিত্র দীর্ঘ বিরহের পর, একি শুধু রাধিকার ? 
সর্বযুগের স্বদেশের মিলনোখকঞ! বিরহবিধুর! তরুণীদের প্রাণের 
আকৃতি ইহাতে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে । সিংহভূপতির এই পদের 

অনুসরণে জগদানন্দ বিষুঃপ্রিয়ার বিরহাতর্ঁ হাদয়ের একটি মর্মম্পর্শা 
মিলনশ্বপ্রচিত্র জ্ক্কন_ করিয়াছেন। পূর্বেই তাহার আলোচনা 
হুইয়াছে। অনস্তদাসের শ্রীমতী এ কথাই সরল ভাবেই বলিয়াছেন। 

“ধুয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া মিলব আমার পাশে । 

তুরিতে দেখিয়া চকিতে উঠিয়া বদন ঝ'াপিব বাসে ॥ 
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তা দেখি নাগর রসের সাগর আচরে ধবিবে মোর । 

করে কর ধরি গদ গদ কবি কহিবে বচন থোর ॥ 

তবহি মলিন দেখিয়া বদন হইয়৷ নাগর ভোবে। 
আখি ছল ছলে গর গর বোলে কত না সাধিবে মোরে ॥ 

সকল জানিয়া! থীর মানিয়া পূরাব মনের আশ। 
এ সকল বাণী ফপিবে এখনি কহয়ে অনস্তদাস 1৮ 

গোবিন্দদাসের শ্রীমতী প্রিয়তমকে বরণ করিবার জন্ত সথ্থীগণকে 

যথাযোগ্য আযমোজন করিয়া প্রস্তত থাকিতে বলিতেছেন-- 

মঙ্গল কলল তঁহি নবপল্পব রোপহ ঠামহি ঠাম। 

গ্রশ্গণ গণক আনি কর বিভৃধিত তৃরিতে আ৪ত আজু শ্তাম ॥ 

স্বরণ ভাজন লাজহি" ভরি ভরি রাখহ নয়ন সমীপে । 

হারিদ দাড়িম দরপণ অঞ্জন দধি ঘ্বৃত রতন প্রদীপে ॥ 

নবনব রঙ্গিনী দেহ ভ্লাহুলি বসন ভূষণ কবি শোভা । 

প্রাণ প্রাণহরি নিজ গৃহে আয়ব গোবিন্দদাস মনোলোভা। 

বিদ্ভাপতির শ্রীমতী বলেন-_-“না না বাহিরের আয়োজনে প্রয়োজন 
নাই--লব মঙ্গল উপচারই ত আমার অঙ্গেই আছে।” সম্ভোগের কবি 

বিষ্ভাপতির শ্রীমতী দেহের দেহলীতে দীপালি জালিয়! প্রিয়তমের জন্য 

প্রতীক্ষা করিতেছেন । 

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে। মঙ্গল ধতহ করব নিজ দেহে ॥ 

কনয় কুস্ত ভরি কুচযুগ রাখি | দযপণ ধরব কাজর দেই আখি ॥ 
বেদি বনাব হাম আপন অঙ্গমে। ঝাড়ু করব তাহে চিকুর ভঙ্গমে ॥ 

কলি রোপব হাম গুরুয়! নিতম্ব । আত্ম পল্পব তাহে কিন্কিণী স্থকম্প। 

নিশিনিশি আনব কামিনী ঠাট। চৌদদিকে পসারব চাদ কি হাট ॥ 

বিষ্তাপতি কহ পূরব আশ। ছু"য় এক পলকে মিলব তুয়৷ পাশ ॥ 
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এ দিকে দূতীর মুখে শ্রীরাধার শোচনীয় দশার কথা শুনিয়া শ্রীকচ 
আক্ষেপ করিয়া বলিলেন-_ 

তিল এক নয়ন ওত জিউ না সহ না রহু দুহু তন্চ ভীন। 

মাঝে পুলক গিরি অন্তর মানিয়ে এছন পু নিশিদিন। 
লসজনি কোন পর জীয়ব কান। 

রাই বহুল দূর হাম মথুবাপুর এতছ কি সহয়ে পরাণ ॥ 

এছন নাগর এছে নব নাগরী এছন সম্পদ যোব। 

বাধ! বিশ সব বাধ! মানিয়ে নয়ন না তাজিয়ে লোর | 

সোই যমুনা জল সোই রমণীগণ শুনইতে চমকিত চিত। 
কছ কবিশেখর অন্ুভবি জানলু' বডক1 বড়ই পিবীত। 

গ্রীক আর মথুবায় স্কিন থাকিতে পাবিলেন না-_-পড়িয়! থাকিল 
তাহার রাজপদ, রাজসম্পদ, মথুবানাগবীগণ। 'কাধিতে বাধিতে চূড়া, 
ত্রজের দুলাল ব্রজে ফিরিয়া 'মাপিল। 

মথুর! সঞ্ঞ হরি করি পথচাতুরী মীলল নিরজন কুণ্জে। 

ক্রমপণ্ড পাখীকুণ বিবহে বেয়াকুল পাগল আনন্দপুতে ॥ 

বরজ নারীগণ বিবহে অচেতন পুন ফিরে পাইল পরাণ। 

দাবদগধ যেন ছটফটি জীবন যৈছন অমিয় পিনান || 

দেখ বাধামাধব ফেলি। 

দরশে পুলক প্রেহ ঘামহি নদী বহু চীত পুতলি সম ভেলি ॥ 

কাপয়ে ঘন ঘন অনিমিখ লোচন ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর। 

কহইতে ঘর ঘর থকিত কসর দু বিবরণ দু ভোর ॥| 

হ্বোই সচেক্তনে কি কহব নাহি জানে যৈছন দারিদ হেষ। 

গোবিন্দর্ধাস কহ অনুপম আর নহ প্রাণদ এছন ক্ষেম ॥ 



প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ২৮১ 

এ মিলন বৃন্দাবনলীলার অন্য মিলনের মত নগ্ন, ইহাতে সাত্বিক 
ভাবেরই প্রাবল্য । কারণ, ইহা রূপসম্মেণন নয়, ভাবসম্মেলন | সে জন্য 

অশ্রু, বেপথুঃ রোমাঞ্চ, বাকৃস্তস, টৈবর্ণয ইত্যাদির দ্বারা এই মিলন 

পরিকল্পিত হইতেছে । বুন্দাবনের আভিসারিক' মিলন ও ভাবাবেশে 

এই মিলনের ভাষা একরপ নয়--এ মিলন যে নিত্যমিলন তাহাই 
আভাপিত হইয়াছে রাধামোহনের পদে-- 

দিনকর কিরণ রহিত ঘন কুগ্তহি মিলল যুগল কিশোর । 

দুছুকর কিবণহি গেও সব আআধিয়ার জঙ্গু কোটি ববিক উজোর ॥ 

সজনি দেখ রাধামাধব-কেলি। 

অনিমিথ নয়ন চষক ভরি পীয়ত দুহু রূপ স্ুধাসম মেলি। 

পরশহি ছুহু তন্ন সুনিক পুতলি জন মিলনক বেবি নহ ভেদ। 

এছন মীলত কত স্ুখ পাওত না বহ লব উন খেদ॥ 

চিরদিন মিলন করত নিধুবন আনন্দ সায়রে বৃর। 

রাধামোহন পু অহেনিশি ব্রজে রহু সকল মনোরথ পুয়। 

শ্রীবাখ। এাখোল্লামে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন-_ 

কি কহব বেবী আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোব। 

পাপ স্ুুধাকর ঘত ছুখ দেল। পিয়ামুখ দবশনে তত সুখ ভেল ॥ 

নিধন বপিয়া পিয়ার ন| কৈলু যতন। এবে হাম জানলু পিয়! বড ধন। 

আচর ভরিয়া ঘি মহানিধি পাই। তবু হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই। 
শীতের উড়নি পিয়া গিরীষের ব1। বরিবার ছত্র পিমা দরিয়ার না। 
ভণয়ে বিগ্ভাপতি গুন বর নারী । স্থজনক দুঃখ দিবস ছুই চারি ॥ 

[অছৈতের,ভবনে শ্রীচৈতন্ত আতিথ্য গ্রহণ করিলে এই পদটি গাহিয়া 

আচাধ্য উদ্দণ্ড কীর্তন মাতিয়া ছিলেন। বিদ্যাপতির এই পদ বাংলায় 
রূপাস্তরিত্ত হইয়া বাংল! পদ্দে পরিণত হইয়াছে ।] 
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ভাবোল্লাসের আর একটি বিখ্যাত পদদ-- 

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইলু পেখলু' পিয়া! মুখ চন্দ! 
জীবন যৌবন সফল করি মানলু' দশ দিশ ভেল নিরদন্থা ॥ 
আজু মঝু গেহ গেহ করি .মানলু আজু মঝু দেহ ভেল দেহা। 

'আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল ট,টল সবহি সন্দেহা ॥ 

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা। 

পাচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা ॥ 

অবহন ষবন্ মোহে পরি হোয়ত তবন' মানব নিজ দেহা। 

বিস্ভাপতি কহ অলপ ভাগি নহ ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥ 

এই ছুইটি পদে যে উল্লাস পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বৃন্দাবনলীলার 

আর কোন মিলনে নাই । নকল মিলনেই ছিল দেহের ব্যবধান তাই 
লকল মিলনসস্তোগই ছিল সংকীর্ণ সভোগ। এই ভাবমিলনে কেবল 
কোন বাধা নাই, ব্যবধান নাই, কুঠা নাই সক্কোচ নাই, মানাভিমানের 

পূর্ববর্তিতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ । সম্ভোগের উল্লামও তাই 
অকুষ্তিত। 

অই ভাবোল্পাম যখন শ্রাচৈতন্তদ্দেব উপভোগ করিতেন তখন 

সহচরগণ বিস্তাপতির এই পদ ছুইটি গাহিয়৷ সে উল্লানকে নিবিড়তর ও 

উৎসবকে উত্তালতর করিয়া তুলিতেন। 

ছুম্তর ও নৈরাশ্তময় বিচ্ছেদের পর প্রিয়তমের মিলন হইলে প্রিয়তম! 
আমাদের লৌকিক জীবনে যে কথা বলে বৈষ্বকবিগণ সেইরূপ 

কথাই শ্্রীরাধার মুখে বলাইয়াছেন। শ্রীরাধা যেন বলিতে চান, 
বৃন্দাবনলীলায় এত জালা, এত বেদনা তাহা কে জ্কবানিত? আর 
লীলায় কাক্জ নাই, আর যেন বিচ্ছেদ না হগ্। শ্রীযতী যেন বলিতে 

চান, ক্ধপলোকে বিচ্ছেদ আছে, ব্যথা আছে; রূপলোকের লীলায় আর 
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কাজ নাই, ভাবলোকই আমাদের ভালো! পরমেষ্ট ধন হাদয়ের 

মধ্যেই থাকুক হৃদয় হইতে তাহাকে বাহির করিয়া আর 
খু'জিয়া' মরিতে পারি ন1। 

গ্রমতী বলিতেছেন-- 

বধু আর কি ছাডিয়া দিব। 
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ সেখানে বাখিয়া থোব। 

কালে। কেশের মাঝে তোমারে রাখিব পুরাব মনের সাধ। 

গুরুজন জিগ্জাসিলে প্রবোধিব পরিয়াছি কালে! পাটের জাদ। 

নহেত নেহের নিগড কবিয়া বাধব চবণাববৃন্দ | 

কেবা নিতে পারে লউক আসিয়৷ পাজরে কটিয়া সিন্ধ । 

শ্রীমতী বলিতেছেন,_-“হে প্রিয়তম, তুমি হইলে ভাববিগ্রহ, 
তোমার স্থান হৃদয়েব বাহিরে নয়, হাদয়ের ভিতরে । হিয়ার ভিতর 

হইতে বাহির করিয়া বড শান্তি হইয়াছে । আর না।” 

আমার পরাণ পিয়া । 

চিবদিন পরে পাইয়াছি লাগি আর ন! দিব ছাড়িয়া ॥ 

ভোমায় আমায় একই পরাণ ভাল সে জানিয়ে আমি। 

হিয়ার হইতে বাহির হইয়! কিরূপে আছিলা তুমি ।। 

যে ছিল আমার করমের দুখ সকলি হইল ভোগ। 

আর ন! করিব ঝ্াখির আড়াল রহিব একই যোগ । 

প্রীকৃষ্ণও রাধাকে বলিতেছেন-_ 
তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি। 
ন! জানি কি দিয়া! তোম। সিরজিল বিধি | 

বপিয়! দিবস রাতি অনিমিখ আখি। 

কোটী কল্প ধরি যদি নিরবধি দেখি ॥ 
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তবু তিরপিত নহে এ ছুই নয়ান। 

জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান ॥ 

যতনে আনিয়ে ষদি ছানিয়ে বিজলী । 

অমিয়াব ছাচে ষদি গডয়ে পুতলী। 

রসের সায়রে যদি কবয়ে সিনান। 

তবু ত না হয় তব নিছনি সমান। 

হিষার ভিতর থুইতে নহ পরতীত ॥ 

হারাই হারাই ঘেন সদ! করে চিত ॥ 
হিয়ার ভিতব হইতে কে কৈল বাহিব ॥ 
তেঞ্ি বলরামের পহুর চিত নহে স্থির ॥ 

শরীক আরো! বলেন-_ 

তোমা বিনা যেবা যত পীবিত্তি কবিন্ কত 

সে পীরিতে না পুরিল আশ । 

তোমার পীরি'তি বি্ু স্বতন্ত্র না ভেল তনু 

অন্গভবে কহে চত্তীর্দাস। 

কেবল রাধার পীরিতি সন্ভোগের জন্যই স্বতন্ত্র তন্ন ধারণ। নতুবা 

কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়-_ 

মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ ৷ অগ্রিজালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ । 
রাধার এঁছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ |] 

চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলিয়াছেন-_ 

রাই তৃমি যে আমার গতি 
তোমার কারণে রসতত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি । 

লীলারস আন্বাদনের ভহ্যই বৃন্দাবনলীলায় অইৈতের দ্বৈতরূপ-- 

অছৈতানন্দে দ্বৈতরূপের অবসানই ভাবসম্মেলন। 
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বা*লায় শৈবধর্ম ও তাস্টিক ধর্ের সহিত মিলিয়! বৌদ্ধধর্ম যে সকল 

বিচিত্ররূপ লাভ করে, নাথযোগীদেব প্রচারিত ধর্ম তাহাদের অন্যতম। 

মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌবঙ্গীনাথ, জালন্ধরীপাদ ইত্যাদি সিদ্ধ 

যোগিগণের প্রচাবিত ধর্মই নাথধন্ম। দশম বা একাদশ শতাবীতে 

এই ধর্খ প্রচারিত হয়--কিন্তু সেকাণে শুত্রপাত হইলেও বর্তমানে 

প্রচলিত নাথসাহিত্য বহু পরে রচিত হইয়াছে । নাথযোগিগণের 

অলৌকিক ক্রিয়াকর্খে বিশ্বাম উৎপাদনের জন্য, তাহাদের প্রতি 

জনসাধারণেব ভক্তি আকর্ষণের জগ্ত নাথসাহিত্ায রচিত হইয়াছে। 

নাথসাহিত্যই নাথধর্শ প্রচার করিয়াছে। সিছ্ধষোগীদের মাধনা ও 

নাথসম্প্রদায়ের ভক্তগণেব জরীবনেব যে এতিহাসিকতা ছিল, 

তাহা অলৌকিকতার বর্ণনাতিণয্যে বিলুপ্ধ হইঘা গিয়াছে। 

নাথধন্ম গুরুপুজামূলক। ইহাতে উচ্চনীচজাতিবিচার ছিল না। 

হাঁড়িডোমজেণীর সিদ্দপুরুষদেবও অলৌকিক বিভৃতিদর্শনে দলে 

দলে লোকে তাহাদেব ভক্ত হইয়! পড়িত। যাহাবা বিশেষ অস্তরজ হইয়া 
পড়িত, এ গুরুগণ তাহাদের গুহ সাধন শিক্ষাদান করিতেন। এই মাধনা 

বৈরাগ্যমূলক। মাধারণ লোকে এই যোগীদের দেবতীজ্ঞানে পূজা 
করিত এবং ইহাদের কৃপায় পারমাধিক অপেক্ষা এহিক ইইসাধনের 

চেষ্টা কবিত। নিয়শ্রেণীর লোকেবাই নাথধর্ধের অন্ধু্রাগী ছিল। 

এই শ্রেণীর লোকের! একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে--ফেমন 

নিত্যানন্দ-প্রবর্িত বৈষবসমাজ একটা! স্বতন্ত্র জাতির রূপ ধরিয়াছে। 
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নাথসাহিত্যের গ্রন্থ গুলির মধ্যে মাণিকচজ্জের গান, গোবিন্দচন্রের 

গীত, ময়নামতীর গান, মীনচেতন বা! গোরক্ষবিজয়--বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য । এই গাথাগুলি হইতে নাখগুরুদের অলৌকিক 

কাহিনী, সেকালের বাংলা ধশ্ম ও সমাজের অবস্থা এবং কিছু কিছু 

এতিহাসিক তথ্য জানা যায়। স্থলে স্থলে কবিত্বেরও পরিচয় 

পাওয়া যায়। নাথধযোগীরা শিব ও মহামায়াকে মানিতেন, কিন্ত 

শিব ও মহামায়া, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌবঙ্গীনাথ, কানু পা, হাড়ি পা 
ইত্যাদি সিদ্ধষোগীদের মতই আছ্য। হইতেই উৎপন্ন । এই আগ্চা 

নিরঞ্জনের ঘন্ম হইতে এবং নিরঞুন শূন্য হইতে উৎপন্ন | বৌদ্ধন্থষ্টি তত্ব 

নাথ সাহিত্যে অনেকটুকু স্থান জুডিয়। আছে। এই স্থপ্টিতত্ব সেকালের 

অধিকাংশ কাব্য গ্রহণ কবিয়াছিল। 

নাথযোগীরা বৌদ্ধ দোহ। ও গানে উল্লিখিত সহজসিদ্ধ যোগ- 

তান্ত্রিক বৌদ্বধযোগীদের সম্প্রদায়ের ধারারক্ষক ছিলেন! ধর্মপূজা 

প্রবর্তন বাঙ্গালী বৌদ্ধভাবাপন্ন হিন্দুর কীন্তি--উহা বঙ্গদেশের মধ্যেই 

সীমাবদ্ধ। নাথষোগীরা ধর্মদেবতার উপাসক নহে, তাহারা তাহাদের 

ধশ্মতত্ব পাইয়াছিল-_তিববত ব। নেপাল হুইতে। সেজন্য 

তাহার! সমগ্র আর্ধাবর্তেই প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল। ধম্মপৃজা- 

পদ্ধতিতে দেবতাগণ যে স্থান গ্রহণ কবিয়াছেন--নাথপস্থীদের 

উপাসনাদ্দ নিদ্ধযোগিগণ সেই স্থান পাইয়াছিলেন। ইহাদিগকে 

এমনি অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইত যে, 

নাথসাহিত্যে যমাদি দ্রেবতারাও ইহাদের বশীভূত এইভাবে কল্পিত করা 

হইয়াছে । আদিদেব ধণ্মনিরঞ্নের পূর্ণাধিপত্য-গৌরস অবশ্য লম্পূর্ণই 
স্বীকৃত লইয়াছে। 

রাণী ময়নামতীর গুরু ছিলেন সহজসিদ্ধ গোরক্ষনাথ। তাহার 
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কপায় ময়নামতী মহাজ্ঞান লাভ কবিয়াছিলেন। ইহার উপগ্তরু ও 

গুরুভাই ছিলেন সিদ্ধ হাড়ি পা একজন হাডী। তাহার শক্তি ছিল 

আরও বেশি । অতিরিক্ত কবভারে পীড়িত হইয়া গ্রজার] ধর্মঠাকুরের 
উদ্দেশে প্রার্থনা জীনায়, তাহাতে রাজার স্বৃতু হয়। ময়্নামতী রাজাকে 

বাচাইবার জন্য ঘমের সঙ্গে অনেক লড্যই করেন-কিন্ক কিছুতেই 
কিছু হইল না। ময়নামতী এজন্য যমরাজাকে দারুণ প্রহার করিতে 

ছাডেন নাই এবং নানা জীবজন্তর যুত্তি ধরিয়া তাহাকে নান্তানাবুঘ 

করিলেন। বাজার যখন মৃত্যু হইল তখন গোপীচন্ত্র ছিল 
ময়নামতীর গর্ভে । 

গোপীটাদেব জন্মের পর রাণী তাহার হইয়া! বাজ্যশাসন করিতে 

লাগিলেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সাভারের রাজা 
হরিশ্ক্দ্রের দুই কন্যা অছ্ুনা ও পছুনাব বিবাহ দ্বিলেন। রাণী 

নিজের গুরুদত্ত মহাঁজ্ঞানবলে জানিতে পাবিলেন--গোপীচাদ সন্গ্যাস 

গ্রহণ না করিলে এক বৎসর পরে মার৷ যাইবে । সেজন্য রাণী গোপী- 

চাদকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাজার নব 

যৌবন, অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছে। সে সন্স্যাসগ্রহণে বাজী 

ইইলনা, সে মায়ের কথাও বিশ্বাস করিলনা। রাণীরাও কাদাকাট। 

করিয়া বাধা দিতে লাগিল। রাণীর ঘডযন্ত্র করিয়া শাশুড়ীকে 

বিষ খাওয়াইল-_-ময়না মহাজ্ঞানবলে প্রাণ রক্ষা করিল। রাণীর 

কঠোর পরীক্ষা আর্ত হুইল। তাহাকে সাতদিন ধরিয়া 

আগুনের উপর উত্তপ্ধ তলের কডায় সিদ্ধ কর1 হুইল--লাত দিন 

পরে বাণী বাচিয়া উঠিল। তখন গোপীচাদ সব্যাসগ্রহণে 

স্বীকৃত হইল-_কিস্তু হাঁডীর কাছে দীক্ষা লইতে রাজী হইল না। রাণী 

হাঁড়ীকে অলৌকিক শক্তি দেখাইতে অন্থরোধ করিল। হাড়ী নানা 
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প্রস্তারের ইন্দ্রজাল দেখাইল। রাজা তখন নিতাস্ত অনিচ্ছায় বায়ে 
বছরের জন্য সন্নাস গ্রহণ করিয়া হাড়ির সঙ্গে চলিলে-_-হাড়ী কত 
প্রকারে ছলনা ও পরীক্ষা যে করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। বারো! 

বৎমর নান! ছুঃখ কষ্ট সহা করিয়। হাডীর করুপায় গোপীচগ্ আবার 

রাজ্যলাভ করিল। ইহাই ময়নামতীর গানের মোটামুটি গল্লাংশ। 
গুরুবাদের প্রতিষ্ঠার জন্তই যেন এই গানগুলি রচিত। শূন্য পুরাণ 
ঘর্দি ধর্শমঙগল হয়--এই গানগুলিকে তবে গুরুমঙ্গল বলা যাইতে 

পার়ে। 

" গুরু এখানে দেবতাস্থানীয় এবং গরু যেন নিলের উপানন। 

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক অলৌকিক ঘটন! ঘটাইতেছেন--এবং 

বিভূতি দেখাইতেছেন। 
সাহিত্যহিপাবে ইহাব মূল্য বিশেষ কিছুই নাই । আজগুবি 

হইলেও ইহার মধ্যে একটি গল্প আছে এবং অছুন! পছুনার বিপাপটি 

মর্মস্পর্শী । 

"না যাইও না যাইও রাজ! দূর দেশাস্তর | 
কাহার লাগিয়! বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর ॥ 

এমন বয়সে তুমি ছাডিয়া গেলে আমার বৃথা গাভূরালি। যদি 
নিতান্তই যাও তবে আমাকে সঙ্গে লইয়৷ যাও-- 

গ্রীপ্মকালে বদনত দিব পাখার বাও। মাঘমাসি শীতে ঘেপিয়া রমু গাও ।” 

ময়নামতীর গান বা মাণিকচন্দ্রের গানের ছন্দ অত্যন্ত এলো 
মেলো-কাঠামোট। পয়ারেরই বটে, কিন্তু অক্ষরসংখ্যার কোন নিদিষ্ট 

নিয়ম নাই । গাওয়! হইত কাজেই গায়কর! স্থর টানিয়া বা খাটো করিয়া 

হুআাব্য করিয়া লঈইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিলের বালাই নাই । 

ভাষার নমুন1 নীচে দ্নেওয়া হইল-_ 
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তুঁড়ু তৃড়ু করিয়! ময়না হুস্কাব ছাডিল' 

নেয়াল্লিশ ভইষ হইল মুরত বদলা ইয়া । 

এ দরিয়ায় ভইষ পড়িল বম্প দিয়! । 

মার খাইতে খাইতে যমক নি যায় পিটিয়া। 

এ ত গোদা যম আটিয। বজ্জব 

ডাইন পিড়ের দণ্ড ভাঙ্গিয়! উঠিয়া দিল রড | * 

ময়নামতীর গানে আর কোন সাহ্িতাক মূলা না থাকুক--উহার 

মধ্যে যতই আজগুবি ঘটনা থাকুক-_-যতই অযাহ্ষিক ও অলৌকিক 
ব্যাপারের স*ঘটন থাকুক-__বঙ্গ-সাহিতো ইহাতে বোধ হয় সর্বপ্রথম 

মানবহদয়ের মৃন্য শ্বীকুত হইয়াছে । ময়নামতীব জীবনে গুরুদত্ত 

শক্তির বিচিত্র লীলার প্রাধান্তের মধ্যে তাহার মাতৃহৃদয়টি উত্তপ্ত 

&তলকটাঠর মধ্যে সবিষাবীজের মত চিরসপীবিত। সন্তানের 

দীর্ঘায়ু এহিক ও আব্যাম্মিক কল্যাণের জন্য ময়নামতীর দারুণ 
উৎকঠা ও সেজন্য হার দাঁকণ দুঃখ, লাঞ্ছনা, পীডন ও কলঙ্ক ব্যথ! 

সহ করা সাহিত্যেবই বস্ব। যে সন্ন্যাসের জন্য মন প্রস্তত নয়, ষে 

সন্্যাসের মূলা কিছুই বোধগম্য নয়, কেবল যাতৃআজ্ঞায় একটা 

কল্পিত কারণে, গোপীচন্ত্রের পক্ষে প্রথম যৌবনে সোনাব সংসার 

স্ন্দরী পত্রী ত্যাগ কবিয়া সে সন্ন্যাস গ্রহণ সাহিত্েরই বস্তু । 

একদিকে মাতৃমাঙ্ঞ। ও মৃত্যুনডয় অন্যদিকে রাজসংসার ও যৌবন 
সঙ্গিনীরা,_গোপীটাদের পক্ষে দারুণ সমস্তা | একদিকে একমাত্র সম্ভানের 

& পরবর্তী কালে দুলভমলিক নামক একজন কবি এই গানকে মাঞ্জিত ব্বপ দিদা 

নিপ্নমিত পয়ারে গোবিশ্পচন্ত্রের গান বলিয়। গ্রন্থ রচল! করেন । নমুনা 

আঠায়েো। বংলর হৈলে উলিখে মরণ । শুশ্যভয়ে গোদ। ধম আসিবে তখন। 

নিদায়ণ ছম আনি গলে দিৰে প1। কাড়্যা লবে প্রাণের হুয়া কানিবেক মা। 
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হখসৌভাগা, অন্যদিকে তাহার জীবন। মা হইয়া ময়নামতীকে 
সম্ভতানের অঙ্গে যোগিবেশ তুলিয়া দিতে হইতেছে--দারুণ ছুঃখ 

ভোগের জন্য স্থখের সংসার হইতে সন্তানকে বিদায় দিতে হইতেছে। 

ময়নামভীর জীবনেও নিদারুণ সমস্যা । এই সমস্যা ও রাণীদের বিচ্ছেদ 

বেদনা লইয়৷ উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইতে পারিত। কিন্তু লেখকদের 

সাহিত্যস্থি ত উদ্দেখ্য ছিল না--উদ্দেশ্য ছিল পিদ্ধ নাথগুরুর মহিমা 

কীর্ভন। যেটুকু সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহ! বিনা প্রয়াসে বিনা 
উদ্দেশ্যেই । 

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থখানিকে মর়নামতীর গান ব। গোপীচন্দ্রের 

গানের সামসমগ়িক ও পবিশিষ্ট বলিয়। মনে করা হয়। ইহার 
ভাষ| অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাচীন হইলেও-_-কতক কতক অংশ গ্রাচীন 

এবং মূল উপ।খযান ও কাঠামোটি বোধ হয় ছাদশ শতাবীর। পরবর্তী 
কালে এই গ্রন্থ পুনলিখিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার মধ্যে ভাষার 
শিখিলতা অল্প এবং অপেক্ষারত স্থনিয়মিত পয়ারে ইহ] রচিত। 

এই গ্রন্থের ছুইটি নাম,--একটি গোরক্ষবিজয় আর একটি মীনচেতন। 

মীননাথ নাথসম্প্রদায়ের প্রবর্তক, গোরক্ষনাথ তাহার শিষ্য ও এই 
সম্প্রদায়ের প্রধান নেত|। 

এই গ্রন্থে দেখানো হইমাছে গ্লোরক্ষনাথ সকল দ্বিধাত্বদ্ব, সকল 

প্রলোঙ৬ন ছলনা, রক্তমাংসের সকল দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া আদর্শ 

যোগিগুক্রূপে বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছেন। এই জন্ত ইহার নাম 

গোপক্ষবিজয়। গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ কিন্তু মায়াবিনীর 

মায়াজালে বন্দী হইয়া পড়িয়াছিলেন-শিষ্ক গোরক্ষনাথই গুরু 

মীননাথকে উদ্ধার করিয়া চৈতন্য দান করেন। সে জন্ত ইহার অপর 
নাম মীনচেতন। 
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ইহার ধন্্রমত বৌদ্ধধর্মের সহিত শৈবধর্ম্বের সমন্থয়ে গঠিত। 
বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধর্্সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ধর্্মমতের ক্রমবিকাশের 

ইতিহাসের দিক হইতে বিচার কবিলে গোরক্ষবিজয়ের মূল্য যথেষ্ট 
আর যদি উপাখ্যানেব ব্যঙ্গার্থ গ্রহণ কর] যায় তাহ হইলেও ইহার 
সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। 

মহামায়াব মোহিনী মৃণ্ডি দেখিয়া মীননাথের চিত্ত বিচলিত হয়, সে 

জন্ত মহামায়া মীননাথকে অভিশাপ দেন-_ 

যেোলশত নাবী লৈয়। কব তুমি কেলি। 
কদলীর বাজ] হইয়। ঝাট যাও চলি ॥ 

মীননাথ ত্রান্ষণরূপ ধবিয়া ধন্মপ্রচাব কবিতে যান কদলীরাঁজ্ো। 

কিন্তু সেখানে মোহিনীদেব মায়ায় আবদ্ধ হইয়! জীবনব্যাপী সাধনায় 

জলাগ্রপি দিলেন । কবি এই রাজ্যেব একট। বর্ণন! দিয়াছেন-- 
এহি রাজ্য বড পুত্র ভাল|। চারি কডা কড়ি বিকাএ চন্দনের গোল! 

লোকেব পিধন পাটের পাছডা। প্রতিঘর চালে দেগ সোনার কোমড়া ॥ 

কার পথবিব পানি কেহ নাহি খায়। মণিমাণিকা তার! বৌব্রেতে শুকায় ॥ 

গোবক্ষনাথ যখন শুনিলেন তাহাব অধঃপতন্র কথা । তখন 

তিনি নর্তকীর বেশে সে রাজ্যে গেলেন, কারণ, সে বাজ্য পুরুষের 

প্রবেশ নিষেধ । মীননাথের সভায় কোনপ্রকারে প্রবেশ লাভ করিয়?-- 

নাচেন্ত গোখনাথ তালে কবি ভব। মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর । 

নাচেস্ত গোখ নাথ ঘাগরীরবোলে। কায়ানাধ" কায়াসাধ" মাদল হেনবোলে। 

মাদলের গুরু গুরু তান শুনিয়া মীননাথ বিচলিত হইলেন। 

তিনি বলিলেন__আমার ছুই শিস্ত আছে, এক গোখণৃই আর গাতুর 

সিদ্ধাই-_তুমি কেন গুরু হেন মোরে বল ছলে । মীননাথ শেষ 
পর্যন্ত বুঝিলেন--গোখ” তাহাকে লইতে আসিয়াছে । কিন্তু মীননাথ্র 
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ফদলীম়োহপ"'শ ছিন্ন করিয়া ফিরিতে আর ইচ্ছা নাই। গোরক্ষনাথ 
তখন গান ধরিলেন-- 

ঠগের হাতেতে গুরু সপিলা ভাণ্ডার | 

ঢার্গাতীর হাতে ভর! স'পিলা তোমাব। 

মাছের প্রহরী দিল! দাঞ্চণ সে উদ । বিডাল প্রহরী দিল ঘন আঁওট। ছুধ। 

ধান্যের ভাগ্ডারে যেন ইদুর প্রহবী। শৃগালেব হাতে যেন হংস দিলা ধরি । 
হিমানীতে সমপিলা বিমল কমল । জলের প্রহরী যেন দিয়াছে অনল ॥ 

গুরুর মোহ ক্রমে কাটিয়া গেল। গোরক্ষনাথ বিভূৃতি প্রকাশ 

করিয়া গুরুকে লইয়া চপিয় আমিলেন। মীননাথ তখনও সম্পূর্ণ 

মোহমুক্ত নহেন। তিনি ধনরত্ব সঙ্জে আনিলেন-_-গোরক্ষনাথ সে 

ধন পথে ছড়াইয়া কামিনী কাঞ্চন দুইয়ের মোহ হইতেই গুরুকে 

রক্ষ। করিলেন। মীননাথ বিশ্বত মহাজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। এই 
কাহিনীর মধ্যে ষে তত্ব নিহিত আছে তাহা! এই-- 

বহু কঠোর সাধন। করিয়া যে যোগী ইন্দ্রিয় জয় করিমাছে কিংবা 

যে প্রবৃত্তির পরিপাকের পর নিবুত্তি লাভ করিয়াছে, মোহিনী মায়ায় 
সে কখনো বিচলিত হয় না। কিন্তু যে যোগী শুধু সবলে ইন্্রিয়কে 

দমন করিয়! রাখিয়াছে, তাহ।র বুদ্ধবয়সেও পদস্থলন হয়। এখানে 

গোরক্ষনাথ নিজের কঠোব সাধনাবলে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন-_ 

মীননাথ মহাজ্ঞান পাইয়াছিলেন ফাকি দিয়া। তাই তিনি মোহিনী 

মানায় মহাজ্ঞান বিস্বত হইয়াছিলেন। বৈরাগ্ের মহাশক্র মহামায়া । 

তিনি মায়ায় মুগ্ধ করিয়া জীবকে লালন করেন এবং তাহার 

দ্বার! কৃষি ত্ুক্ষা করেন। মীননাথ মহামায়ার ছলনায় ভুপিলেন। 
গোরক্ষনাথকে ছলন! করিতে আপিয়া মহামায়ার লাঞ্ছনার একশেষ 

'হইল। মঙ্কামায়ার মোহিনী ,মৃত্তি (দেখিয়া গোরক্ষলাথের মনে হইল-- 
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এমন জননী পাইলে--“তাহান কোলেতে বসি স্থথে ছুগ্ধ খাই ।; মহামায়া 

মোহিনী মৃণ্তিতে সকলকেই মোহিত করিতে আসেন, যে মা বলিয়া 
তাহার চরণে শরণ লয়--সেই বীচিয়্া যায়। মাতৃরূপে মহামায়ার 

ভজনার ইহাই মূল স্থত্র। 
গুরু নিজে সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইযাও যদি অনম্যপাঁধারণ শিশ্ব লাভ 

কবেন, তবে তাহাব দীক্ষামন্ত্রে শিষ্য গুরুর ও গুরু হইয়া উঠিতে পারেন-- 

এমন কি যদি গুরুরও পদস্থলন হয় তাহ! হইলে সেই শিষ্য তাহাকে 

রক্ষা কবিতে পাবেন। মীননাথ মীনের মতনই পক্ষে ডুবিলেন_- 
গোবক্ষনাথ সেই পঙ্ক হইতে গুরুকে উদ্ধাব কবিয়া গুরু-রক্ষও হইলেন। 

এত বড গুরুদক্ষিণা আজ পর্য্যস্ত কোন শিষ্য গুরুকে দেয় নাই। 

হে গ্ররু গোরক্ষনাথ, মোহমুগ্ধ গুরুব পতনে 

যে শিক্ষা লভিলে তুমি তপঃকিষ্ট তাপস জীবনে * 

মহাজ্ঞান হ'তে তাহা ঢের বড়। বিরূপ শক্তির 

পাষাণ হৃদয়ে তুমি সঞ্চারিলে বাংসল্যের ক্ষীর । 

মা বলে শরণ নিয়ে তারে তুমি জিনিলে সংগ্রামে, 

বামারে দক্ষিণ! তুমি করেছিলে সাধনাঁর ধামে। 

মনে জাগে সেই চিত্র, ভক্তিভবে ধরি ছুটি হাতে 

পক্কিল পন্বল হ'তে উদ্ধারিছ গুরু মীননাথে | 

গুরু হ'তে শিষ্ত বড়, এই সত্য জাগে তায় মনে, 

জগতের জ্ঞানলোকে যুগে যুগে ্রমবিবর্তনে, 

শিষ্কপরম্পরাক্রমে সাধনার শক্তি বেড়ে যায়, 

শিহ্তধার। মগ্রতন্থ ভগ্রজান্থ গুরুরে বাঁচায়। 

শ্রাস্ত হয়ে ব্রতভঙ্গে গুরু যদি সুখতন্দ্রাগত, * 

শিল্কু করে উদ্যাপন গুরুত্যক্ত সংকল্পিত ব্রত। 
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বঙ্গদেশে বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণদের ও বৈষ্ণবদের প্রভাব সঞ্চারিত 

ইইবার আগে তান্ত্রিকতার কিরূপ প্রভাব ছিল এবং সাধারণ লোকের 
নৈতিক আদর্শ ও ধর্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থে তাার পরিচয় 

পাওয়া যায়। স্কোলের যোগী সন্ন্যালীর কিরূপ হঠযোগাদির সাহাযো 

অলৌকিক এন্দ্রজালিক শক্তি লাভ করিয়া জনসাধারণের চিত্তের উপর 

প্রভৃত্ব বিস্তার করিতেন এবং জনসাধারণ কিরূপ মন্ত্র তন্ত্র ও যৌগিক 

ক্রিয়াকলাপকে অন্ধভবে বিশ্বাস করিত--এই গ্রন্থে তাহারও পরিচয় 

পাওয়া যাঁয়। 
বৌদ্ধ নীতিস্ত্র, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদের কুচ্ছ,সাধন ও যোগ 

রহম্ত, আত্মসংঘম ও বরাগ্যের মহিমা, বৌদ্ধ মহাযোগীদের যুক্তি- 
সুত্র এই গ্রন্থের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে অন্ুস্যত আছে। বুদ্ধ যেমন 

মারের ছলনা ওপ্রলোভন হইতে আপনার নৈতিক মহিমাকে অক্ষুণ্ন 
রাখিয়াছিলেন-গোরক্ষনাথ তেমনি মহামায়ার মায়াজাল ও ছলনা 
হইতে কঠোর সংঘমের সাহাযো আত্মরক্ষা কবিতেছেন। গোরক্ষ 

নাথের অবিচলিত চরিত্রে যে নিবিশেষ শ্রেয়োবোধ আছে-_তাহ! 

সাহিত্যেরই উপজীব্য। সাহিতান্থট্টি লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। 
লেখক যদ্দি ইচ্ছা করিতেন-_গোরক্ষনাথের সাধকজীবন অবলগ্ধনে 

উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা! করিতে পাবিতেন, [21825507. যেমন 
910. 958195090 ও ],81160109 কে লইয়া সাহিত্য রচনা 

করিয়াছেন। 

বৌদ্ধ ধমণ্ণদর্শের প্রভাবে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক শৈবধর্ম দেশের রাজা 

রাণী হইতে অস্পৃশ্য হাড়ি ভোম পধ্যস্ত দেশের আপামর সাধারণ 
সকলের অধিগম্য ও অনুশীলনীয় হইয়! পড়িয়াছিল--ধর্মসাধনার উচ্চতম 

স্বরেও নাধনামার্গের উচ্চতম গ্রামে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার 
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জন্মিয়াছিপ--ব্রাঞ্ধণা শাসনের ও শাস্ীয় বিধিবিধানের নিষেধ গণ্বী 

অনেক স্থলেই বিলুধ হইয়াছিল । . 

বেদের বন্ধন বনু স্থলেই শিথিল হইয়া! পড়িয়াছিল--সাধারণ 

লোকেব মনে স্বাধীন চিন্ত! উন্নতশীষ হইয়! উঠিয়াছিল--জাতিভেদের 

কড়াকড়ি কমিয়া আপিয়াছিল-_-দেবভীতি ও স্বর্গনরকের কল্পিত 

আশঙ্ক। অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল এবং মষ্যত্তেব মধ্যাদা ও 

মানবাত্মায় অন্তরপ্িহিত শক্তির অপরিসীমতা সগৌরবে স্বীকৃত হইত। 
এই যুগের বচনাগুলিতে এসকল কথাব আভা পাওয়া যায়। 

এই যুগের সাহিত্যে চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত সাহিত্য বা ক্রাদ্ষণ্য সমাজের 

কোন প্রভাব সঞ্চারিত হয় নাই। এইগুপি বাংলার মাটির খাটি 

ফদল-_বাংলাব অমাঞ্জিত স্বতংক্ষ্ত জীবনধর্মের কৃষ্টি এইগুলি। 

বাঙ্গালী জাতিকে ভাল কবিয়। বুঝিতে হইলে এই সকল রচনার 

অন্কশীলন প্রয়োজন । কেবল ধর্মজীবন নয়, সেকালের সামাজিক. 

গার্হস্থা ও পারিবারিক জীবনের অনেক কথাই এই গুলি হইতে 

জানিতে পাবা যায়। সে কথা বলাই বাহুল্য । 

অনেক স্থলে ঠারেঠোবে তত্ব কথ! বিবৃত হইয়াছে--যেমন--. 

প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিবে তেলে? 

আল বান্ধি কিবা ফল জল আগে গেলে? 

মূল কাট! গেলে গুরু না জীময়ে গাছ। 

বিনা জলে কোথ! কি শুনিছ জিয়ে মাছ? 



ভারতচন্দ্রের ছণা 

প্রাচীন বঙ্গমাহিত্যের কবিদের মধ্যে ব্রজবুলির কবিদের বাদ 

দিলে ভারতচন্দ্রের মতন এমন ছন্দের বৈচিত্রা, পারিপাট্য ও অনবদ্য 

গঠন আর কাহারও নাই। ভারতচজ্জ তাহার কাবোর অধিকাংশ 

পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীতেই রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এমন নিখুত 
পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীর আগছ্ন্ভ সমাবেশ অন্য কাহারও কাব্যে দেখা 

যায় না। ভারতচন্দ্রই বাঙ্গালার পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীর রূপে 

অক্ষরমাত্রার সহিত পদাংশ মাত্রার (951191) মিশ্রণ ঘটান 

নাই। এই দুই ছনের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পূর্ববভাগে উৎকলন করা হইয়াছে। 
ভারতচন্দ্রেরে লঘুত্রিপদী অক্ষরমাত্রিক, ৬-+৬+৬+২ অক্ষরে 

গঠিত। যুক্তাক্ষরের জন্য কোথাও ছুই মাত্রা ধরেন নাই__সর্ধত্রই 
একমাত্রা ধরিয়াছেন। লথুত্রিপদী অক্ষরমাত্রিক হইলে হ্থশ্রাব্য 

হয় না, এ কথা কামিনী রায় পর্ধ্যস্ত ভারতচন্ত্রের পরবন্তী কোন কবি লক্ষ্য 

করেন নাই । রবীন্ত্রনাথের সঙ্গীতজ্ঞ কর্ণে ইহা প্রথম ধন! পড়িয়াছিল। 

বিহারীলাল যতদুর ন্তব যুক্তাক্ষর বঙ্জন করিয়াছিলেন। ভারতচন্ত্রের 

লঘুত্রিপদীর রূপের দৃষ্টান্ত-- 
(ক) কৈলাস ভূধর। অতিমনোহর। কোটি শশী পর. কাশ। 

গন্ধব্ব কিন্নর। বক্ষবিদ্যাধর। অগ্পরোগণের । বাস ॥ 

রজনী বাসর। মান সংবত্সর। ছুই পক্ষসাত। বার। 

তত্র মন্ত্রবেদ। কিছু নাহি ভেদ। ম্খদুংখ একা কার।॥। 

নঘুজিপদীর পংক্তির সঙ্গে অর্ধ পংক্তির মিলন-বৈচিজ্রা ভারতচন্ত্রের 
ফাব্যে আছে--. 
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প্িনপতি চাহ দীনে। 

তোমার মহিম1। বেদে নাহি সীমা । ক্ষমাকর গুণ-। হীনে ॥ 

লঘু ত্রিপদী চরণের সর্বত্র কবি প্রথম দুই পর্বে মিল দিয়াছেন। 
ভাটেব মুখে কবি হিন্দিভাষায় প্রা্কতের স্বরমাত্রিক লঘুত্রিপদ্ী 

ছন্দ বসাইয়াছেন। 

ভূপমে তি। হারি ভ্ট। কাঞ্ধীপুর। যায়কে। 

ভূপকে। স-। মাজ মাঝ | বাজপুত্র । পায়কে ॥ 

ভাবতচন্দ্র দুই-একস্থল ছাড়া প্রত লঘু ত্রিপদীব স্ববমাত্রা অন্সরণ 

করেন নাই বটে, কিন্তু যেখানে যুক্তাক্ষর একেবাবে বঞ্জন করিয়াছেন" 

সেখানে স্ববমাত্রিক লদ্দু ত্রিপদীর মতই হইয়াছে । যেমন__ 
কত মায়া কর। কতমায়াধর। হেবিহবিহর। হারে। 

জিতজরামব। হয় সেই নর। তুমি দয়া কর। যারে।। 

ঘন ঘন অন্থুপ্রাদ ও মিলের প্রাচুর্যে ছন্দোলালিত্যের স্ষ্টি হইয়াছে । 
লঘুত্রিপদীব শেষাদ্ধ চবণেব ছুইবার প্রযোগ কবিয়া পূর্ণচরণের 

সঙ্গে স্তবক গঠনে দৃষ্টান্ত বিদ্যাস্থন্দরে পাওয়া যায়। 

কোটাল বলিছে। বাগি। কি বলেরেবুড়া। মাগী। 

ঘরে পোষে চোর । আরে! কবে জোর। এ বড় কুটনি। ঘাগী। 

হীর। বলে পুন । জোরে। কুটিনী বলিলি। মোরে ॥ 

রাজাব মালিনী । বপিপি কুটিনী | কালি শিখাইব। তোরে। 

রবীন্দ্রনাথের _পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়! শিরে 
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়! উঠিল শিখ । 

এই ছন্দেরই অনুসরণ । 

লঘুচৌপদী বচনায় কবি যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বঙ্জন কবিয়াছেন 
তাহার ফলে ইহ শ্বরমাত্রিক হইয়! পড়িয়াছে। 
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আহ] ম'বে যাই । লইয়া বালাই । কুলে দিয়! ছাই । ভঙ্জি ইহারে। 

যোৌগিনী হইয়া। ইহারে লইয়া । যাই পলাইয়!। সাগর পারে। 

এই ভাবে প্রত্যেক চরণে তিন পর্ধেই মিল দিয়াছেন। তবে একে 

বারে প্রাকৃত স্বরমাত্রিক লঘু চৌপদীর দৃষ্টান্ত যে মিলে না তাহ] নয় 
যেমন-_ 

কববিলপসিত। বত্বদবর্বা। পানপাত্র। সারদ]। 
ভবনিপতিত। ভারতশ্ত । ভবজলনিধি-। পারদ] । 

স্বরমাত্রিক প্রাকৃত দীর্ঘ ভ্রিপদীর কবিতা ভারতচন্ত্রে কাব্যে খুব 

বেশি নাই--যাহা আছে তাশহ্াব গঠন-পাবিপাটা সুন্দর | বিগ্যাস্থন্দরের 

বিহাববর্ণনা এই ছন্দে। এঠ ছন্দ সাধারণতঃ ব্রঙ্গবুলিতেই রচিত 

হুইত বলিয়া কবি ইহাঁও ব্রজবুলিতেই লিখিধাছেন । অশ্লীলতায় আবরণ 

দেওয়ারও উদ্দেশ্ট ছিল। এ কবিত| হইতে কোন অংশ না৷ তুলিয়া 
গঙ্গাস্তব হইতে দৃষ্টান্ত দ্িই__ 

টট্টল ঢল ঢল। চল চল ছল ছল। কল কল তবল-ত-। রঙ্গে। 

পূলকিত শিরজট | বিঘটিত স্থবিকট । লটপট কমঠ তৃ-। জলে । 
যুক্তাক্ষর বঙ্জন করায় ছন্দোহিল্লোলের অভাব হইয্লাছে। ্বরমাত্রিক 

প্রাকৃত দীর্ঘচৌপদী (চৌপঈআ, মরহট্রা ইত্যাদি) ছন্দে ভারতচন্তর 

কয়েকটি স্তব ও গান রচনা করিয়াছেন । 
২--৮1+৮+৮4+৫ 

জয়_.শিবেশ শঙ্কর | বুষধ্বজেশ্বর । মৃগাঙ্কশেখর | দিগন্বর । 

জয়- শ্বশাননাটক | বিষাণবাঁদক | হুতাশ-ভাঁলক | মহত্তর || 
২---৮৮+৮শ৬ 

জয়--কালি কপালিনি। মস্তক মালিনি। খর্পর ধারিণি। শূলধরে। 

জয়__চগ্ডি দিগন্বরি। ঈশ্বরি শঙ্করি। কৌধিকি ভারত-। ভীতিহরে। 



প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ২৯৯ 

এই দুইটি দৃষ্টান্ত স্বরবিস্তাসের বৈচিত্রা আছে। ১মটিতে পর্বের 
২য় ও ৪র্থ অক্ষরে এবং ২য়টিতে ১ম ও ৪র্থ অক্ষরে দীঘ” স্ববের +এুব 

সন্নিবেশ আছে । 
৮৮-7৮-417৮ 

(১) শিব শিবকায়া। হর হবজায়া। পরিহবর মায় । অব অবিলম্বে । 

যর্দি কর মমতা । হত হয় ষমত।। দিবি ভূবি সমতা । গুহ হেরছ্ে। 

(২) ব্রান্ধণ রাজপুত | ক্ষত্রিয় রাহুত । মোগল মাহুত। রণ অনিবারা। 

ভাভড কলাবত । নাচত গায়ত। ভারত অভিমত | গীত স্ুধারা। 

সাত মাত্রায় রচিত প্রাকৃত হবিগীতা ছন্দের দৃষ্টাস্ত মাঝে মাধে 

পাওয়া যায়| কিন্তু কনিকঙ্কণ যেমন ইহাকে অক্ষরমান্রিক ধরিয়াছিলেন, 

ইনি তাহা না ধবিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে খ্বরমান্রিক বূপই গ্রহণ 
করিয়াছেন। তবে দীর্ঘ ম্বরেব দীর্ঘ উচ্চারণ স্বীকার করেন নাই। 

কত-_নিশান ফর ফর। নিনাদ ধর ধর। কামান গর গর । গাজে। 

যত--জুয়ান রাজপুত । পাঠান মজবুত । সেপাহিগণ। রণ-সাজে । 

কিন্তু একটি স্তবে যথাযথ হন্ব দীর্ঘ শ্বরের উচ্চারণ স্বীকার করিয়া 

প্রাকৃতের যথাষথ শ্বরমাত্রিক রূপ বক্ষা করিয়াছেন। 

২--৭+৭+৭4:৪ 

জয়--কৃষ্চ কেশব | রাম রাঘব । কংসদানব-। ঘাতন। 

জয়--পল্মলোচন। নন্দনন্দন। কুপ্তকানন-। রঞন। 

এইস্তবে কেবল যথাযথ মাত্রিক রূপ রক্ষিত হয় নাই, ছন্দের 

সমধিক উৎকর্ষও সাধিত হইয়াছে প্রত্যেক চরণে তিন পর্বে একই 

মিল দেওয়ায়। ॥ 

ুক্তাক্ষর বঙ্জন করিয়া একটি গানে কবি এই ছনে'র শ্বরমান্রিক 
মধ্যযদ] রক্ষা করিয়াছেন। দীর্ঘ বরের উচ্চারণ একেবারে ধন্বা হয় 
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নাই বলিয়া ছন্দোহিল্লোলেব স্থ্টি হয় নাই, কিন্তু ছন্দোলালিত্ের সমষ্টি 

হইয়াছে । গানটির দুইটি চরণ উৎকলন করি। 
৭+-৭++7৫ 

কুহুমে পুন পুন । ভ্রমর গুণ গুণ। মদন দিল গুণ। ধনুক হুলে। 

যতেক উপবন। কুস্থমে স্থশোভন । মধু মুদিত মন। ভারত তূলে। 

আর একটি দৃষ্টান্ত-_-৭+৭+৭+9 

লপট লট পট । ঝপট ঝটপট । রচিত কচজট। কমনিয়া। 

কুটিল কটুতর। নিমিষ বিষতর। বিষম শব শব। দমনিয়া ॥ 

৭+-৭4-৭-+-২-_ 

ভুলিয়া তার ভাঁবে। পতি ন। তোবে চাবে । কথাও হবে ভাড়া । ভাড়ি। 

রাধিয়৷ দিবে ভাত । ফেপিবে শা পাত। ঘুচিল হাত নাডা ! নাড়ি ॥ 
সমস্ত কবিতাটিতে বাভাবাডি+ছাডাছাড়ি+পাড়াপাড়ি+ আড়া 

আড়ি--এইরূপ ধবণের মিল দেওয়া আছে। 

ভারতচন্ত্র স্বরমাত্রিক লঘু ত্রিপদী ও চৌপদী একেবারে রচনা 
করেন নাই--তাহ] নয়। তবে কবিতায় প্রয়োগ করেন নাই, 

গানে স্ভবকবন্ধনে প্রয়োগ করিয়াছেন। 

লক লক ফণি জট! বিরাজ । তক তক তক রজনীরাজ। 

ধক ধক ধক দহন সাজ। বিমল চপল গঙ্গিয়া। 

ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল। হুলু হুলু হুলু যোগিনী বোল ! 
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রো'ল। প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়! || 

নিক্নলিখিত দৃষ্টান্ত শ্বরমাত্রিক লঘ্ুত্রিপদীর স্তবক নয়-_-যুক্তাক্ষর- 

বঙ্জিত বাংল! লথু ত্রিপদীর স্তবক। সে জন্যক্ন্দোহিল্লোল নাই । 

কখন নাপিত কখন কাসারী। কখনো সেকরা কখন শাখানী 

কখনে! তামুলী তাঁতী মনিহারী। তেলী মালী বার্গিকর হে। 
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১১ অক্ষরে রচিত একাবলী ছন্দেব কয়েকটি রচনা আছে। ইহাতে 
যুক্তাক্ষরকে এক মাত্রা ধরিলে শ্রুতিস্থখকর হয় ন। ভারতচন্দ্র অক্ষর- 

মাত্রাই প্রয়োগ করিয়াছেন। যেখানে যুক্তাক্ষর বজ্জিত হইয়াছে, 
যেখানে ছন্দোলাশিভ্য পরিষ্ফুট হইয়াছে। 

(১) পুন না কহিও আমার কাছে । যে শুনে তাহার পাডক আছে। 

(২) বুড়া হলি তবু গেল না ঠাট। বাড় হয়ে যেন ধাড়ের নাট । 

(৩) বড়র পীড়িতি বালির বাধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাদ। 

১০ অক্ষবে গঠিত খণ্ড পয়াবের দৃষ্টাস্তও পাওয়া যায়। 
ন৷ জানিয়া কবিয়াছি। দোষ। দয়াময়িদূর কর। রোষ॥ 

কেন দিলা নিদারুণ। শাপ। ভূমে গেলে বাড়িবেক। পাঁপ। 

গিয়াছি নাগবীর | হাঁটে । (তোরা) কথায় মনের গাঁটি। কাটে । 

এই দশাক্ষবী চরণের দুইবার প্রয়োগ করিয়া ?তাহার সঙ্গে 

দীর্ঘ ভ্রিপদীব পূবা একটি চরণ লইয়া! কবি এক প্রকারের স্তবক 

গঠন করিয়াছেন _ 

প্রভাত হইল বিভাবরী । বিদ্যারে কহিল সহচরী 

স্থন্দর পড়েছে ধর| শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা সখী তোলে ধরাধরি করি। 

কাদে বিদ্যা আকুল কুম্তলে। ধর| তিতে নয়নের জলে । 

কপালে কঙ্কণ হানে অধীর কধির বানে কি হৈল কি হৈল ঘন বলে। 

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে ভারত যুক্তাক্ষর একেবারে বঙ্দিন করিয়া এবং 
তিনপর্ষে মিল দিয়। একটি বৈচিত্রের স্থট্টি করিয়াছেন। যুক্তাক্ষর 
বঙ্জন করায় ইহা শ্বরমাত্রিক রূপ ধরিয়াছে--অথচ একেবারে দীঘন্ষরের 

উচ্চারণ না থাকায় ছন্ংম্পন্দের হৃটটি হয় নাই। ইহাকে 

প্রাকৃত দীর্ঘত্রিপদীও বল! যায় না, ইহা! দুই-এর মাঝামাঝি একটি 

চমৎকার রূপ। 
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শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে দমন কবিব স্থখে শমনে। 
শিবগুণ কি কহিব কোথায় তুলন! দিব জীব শিব হয় শিব সেবনে । 

দীর্ঘচৌপদীর দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় গানে । যেমন-_ 
খসিল বাঘের ছাল। আলুথালু হাডমাল। 

ভূলিল ডমক শিঙ্গা। পিনাক ত্রিশুল। 

ভারতের অন্থভবে। ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে। 

ভাবিনী ভাবেন ভব। ভাবভবাকুল ॥ 

শেষপর্ধে আরো একমাত্র বাডাইয়া_ 

না ছিল কোকিল শব্দ। ভ্রমব আছিল জব্দ। 

উত্তরে বাতাস স্তন্ধ। বৃক্ষ ছিল জীয়ন্ত। 

অনঙ্গেরে আগ দিলি। শুক্ককাষ্ঠ মুগ্তরিলি। 
ভারতেবে ভূলাইলি। আ আরে বসস্ত। 

ভারতচন্দ্রের দীর্ঘ চৌপদির একটি বিশেষ লক্ষণ প্রথম তিন 

পদে অধিকাংশস্থলে একই মিল থাকে। 

ভারত কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় যথাযথ রূপ দান 

করিয়াছেন । যেমন-_ভূজঙপ্রয়াত-_ 

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে । ভভভ্তভম ভভভ্তম শিকঙ্গ! ঘোর বাজে । 

লটাপট জটাজ,ট সংঘটগঙ্গা। ছলচ্ছল টলটুল কলক্কল তরঙ্তা। 

সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া শিব রোষে মহারুদ্র রূপ ধারণ 

করিয়! দক্ষালয়ে চলিয়াছেন। ধ্বন্াত্মুক শবের সমাবেশে তৃজঙ্গ প্রয়াতের 

সাহাধা লইয়! কবি মহাদেবের রুদ্রূপের আভাস দিয়াছেন। ছন্দের ও 

শব্ববিস্যাসের গুণে রুদ্রের তাগুবধবনি যেন আমাদের কর্পে প্রবেশ 

করিতেছে। 

কবি তুণক ছন্দের এরুটা বাংলারূপ দিয়াছেন। ইহাতে পর্বে 
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পর্ধবে মিল ভারতের নিজন্ব যোজন1। দক্ষষজ্জনাশের রুদ্রতাগবের 

উপযোগী ছন্দ । 

উদ্দবাহু যেন রানু চন্দ্রস্থ্যা পাড়িছে। 

লম্ফ বম্ফ ভূমিকম্প নগকৃম্ম নাড়িছে। 
অগ্নি জালি সপি ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে। 

ভন্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু ছি'ড়িছে। 

কিন্ত কবি ক্রমে কৌতুকের সমাবেশ করিয়া ছন্দের এবং সেই 
সঙ্গে রুত্রতাগুডবের মধ্যাদা রক্ষা করেন নাই। 

ভার্গবের সৌষ্টবের দাড়ি-গৌফ ছি'ড়িছে। 

ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কিল মারিছে। ইত্যা্দি। 

কবি তোটক ছন্দটিকে বড় অপকার্যে প্রয়োগ করিয়াছেন-- 

রতিরজরণে মজিল! দু'জনে । ছ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে। 

ভারতচন্দ্রের হাতে পয়ার তাহার স্ুনি্িষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। 

কবি এই পয়ারে বড় বড় সংজ্ঞাবাচক শবেরও স্থবিহিত স্থান দান 

করিয়াছেন। 

জামাত! কুলীন রামগোপাল প্রথম । সদানন্দমময় নন্দগোপাল মধ্যম । 

হিল্লোলিত পয়ারের বূপ-_- 

কি বলিলি মালিনী লে! ফিরে বল বল। রসে তঙ্ ডগমগ মন টলমল। 
হিয়া কৈল জরজর আখি ছলছল। ভারত ভাবিয়া তায় ভাব ঢলঢল ॥ 

হসম্ত শবের মুহু্হ প্রয়োগে পয়ারের গতি ভ্রততর হইয়াছে 
আথরপাথর কাট. কেটে ফেল হাড় । ইট কাট কাঠ কাট মেদিনীপাহাড় ॥ 

ডাকাত ছিনারচোর হাজারহাজার | বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বালার | 

বারে। অক্ষরের মাত্রার চরণে একটি করিয়। 'গো” ঘোগ করিয়া কবি 

আর এক শ্রেণীর পয়ার লিখিয়াছেন। গো-এর মিল অবস্ঠ মিল নয় 
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মিল তাহার আহগকার বর্ণে বর্ণে। একই “নি'-এর মিপগ গোটা 
ফবিতায়-_ 

ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো৷। তারি ঘরে ঠাকুরের আমদানী গে! । 

কবি অর্ধচরণকে দুইবার প্রয়োগ করিয়া কবিকক্কণের অনুসরণে 

একশ্রেণীর পয়ারও লিখিয়াছেন-- 

শুন- শ্বশুর ঠাকুর শুন-_ শ্বশুর ঠাকুর 

আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর । 

মালঝাপ পয়াবেরই একটি রূপ ।--ত্িন পর্ধে মিল আছে। 

কোতোয়াল যেন কাল খাড়া! ঢাল ঝাকে। 

ধরি বাণ খরশান হান হান হচ্ছে । 

ভারতের রচিতের অস্তের ভার। ভাষাগীত সুললিত অতুলিত তার। 

যেখানে পয়ার পংক্তিতে কবি দীঘ্ঘন্বরের দীর্ঘমাত্র। স্বীকার করিয়া- 

ছেন--সেখানৈ পয়ার পঙ্থটিকার রূপ ধরিয়াছে। তবে ইহার দৃষ্টান্ত 
অত্যন্ত বিরল। | 

ধাধা। গুরগুর। বাজে না-। গারা। 

বাজে র- বাব মু-। দঙ্গ দো-। তারা ॥ 

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ধামালী শ্রেণীর ছন্দের একটি মাত্র উদাহরধ 

আঁছে। ভারতের সহযোগী কবি রামগ্রসাদের এই ছন্দই ছিল প্রধান 

উপজীব্য । এই ছন্দে তিনি চুড়ান্ত উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। ভারতচন্ত্র 
এই ছন্দের যে দৃষ্টাস্তটি দিয়াছেন-_তাহাতে মনে হয় তিনিও এই ছন্দে 
অদ্ভুত কতিত্ব দেখাইতে পারিতেন। যে ধামালী ছন্দে গান রচনা করিয়া 
বামগ্রসাদ বঙ্গদেশের হৃদয়ের অন্তরঙ্গ কবি হইয়াছেন, ভারতচন্ত্র পে 

ছন্দে কবিতা লিখিলে তাহার নাগরিক আভিজাত্য নষ্ট হইবে মনে 

করিয়াছিলেন। ভারতচন্জ রঙ্গরসের কবি; তাহার কাব্যে এই ছন্দের 
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উপযোগী বিষয়বস্তর অভাব ছিগ্ল না। ভারতচন্দ্রের রচিত ধামালী 
ছণ্দের গানটি ভূলিয়! এই নিবন্ধের উপসংহার করি। 

আই আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো। 
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগন্থর লে!। 

উমার কেশ চামর ছটা, 

তামার শল বুড়োর জটা, 
তায় বেড়িয়া ফোপায় ফণী দেখে আমে জর লো। 

উমার মূখ চাদের চূড়া! 
বুডার দাড়ী শণের চড়া, 

ছারকপালে ছাই কপালে দেখেই লাগে ডয় লো। 

উমার গলে মণির হার 

বুড়ার গলে হাড়ের ভার 

কেমন ক'রে ওমা উম! করবে বুড়ার ঘর লে! । 

আমার উম! মেয়ের চূড়া 
ভাঙর পাগল এ না বুড়া, 

ভারত ধলে পাগল নহে অই তৃবনেশ্বর লে! ॥ 
ভারতচন্ত্র ছিলেন ভাষার রাজা । কবিতারচনায় শবের দৈন্য 

তাহার পূর্ববর্তী কবিদেরও হয় নাই। কিন্তু তাহাদের মিল দেওয়ার 
জন্য শন্দসম্তাবরের ভাগ্াবে দেন্য ছিল। ভারত্চন্দ্র মিলের জন্য শবের 

দৈন্য কোপ দিন অনুভব করেন নাই। 



কবিকঙ্কণের ছন্দ ও ভাষা 
যে কয়টি কাহিনী লইয়া বাংলার মঙ্গলকাবা রচিত হইয়াছে-- 

তাহাদের মধ্যে ধনপতিশ্রীমন্তের কাহিনীই প্রধান। এই কাহিনী 
জইয়া এ দেশে বহু কাবা রচিত হ্ইয়াছিল। তন্মধ্যে কবিকষ্কণের 
চত্তীমঙ্জলই কালের কষ্্টি পাথরের পরীক্ষায় টিকিয়৷ গিয়াছে। 

কবিক্কণের চণ্ডীমঙ্জলের কালবিজয়ী হওয়ার প্রধান কারণ ইহার 

ছন্দোরচনার চমংকারিত|। সে যুগে কবিকঙ্কণের মত অনবস্ত 

ছন্দোরচনায় দক্ষতা অন্য কবির ছিল না । কবিকন্কণের পয়ার স্বাদূর্শ পয়ার 

বলিয়াই গণ্য । তবে মাঝে মাঝে হসস্ত মাত্রাকে উপেক্ষা কর! হইয়াছে, 

তাহাতে পাদকমাত্রিক (3511910) ছন্দের রূপ ধরিয়াছে। যেমন 

হেলন দোলন চলন খানি দেখাইতে পারে, 

ভালো হইল আইল সাধু আপনার ঘরে। 
উহার হাতে রাউ। শাখা এ বরণে গৌরী । 

এ যেজানে স্ত্রীয়ের কলা মোহন চাতুরী॥ 

উহার হাতে রাঙা শাখা! উহার গোর! গা। 

এঁ সে পরে পাটের শাড়ী এ সে পুতের মা ॥ 

করিকগ্ছণ দীর্ঘ ভ্রিপদীর খুব অনুরক্ত ছিলেন। কালকেতুর 

উপাখ্যানে দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের খুব বেশী প্রয়োগ করিয়াছেন। এই 
ইদ্দেও মাঝে মাঝে হসস্ত মাত্রাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, অথবা হসস্ত 

ব্যপ্লনের সঙ্গে স্বরাস্ত ব্যঞ্জন মিলাইয়া একমাত্রা ধরিয়াছেন। ইহাই 

ইইয়! উঠিয়াছিল পরে পাচালির প্রধান ছন। 
কবি লঘু ভ্রিপদী ছন্দের ব্যবহার বেশী করেন নাই। 
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নিয়লিখিত অংশ মূলতঃ লঘু ভ্রিপদী, কিন্তু শববিন্যাসের গুণে 
ইহ! অভিনব ছন্দংস্পন্দ লাভ করিয়| নৃতন ছন্দেরই নধপ ধরিয়াছে। 
কবিতার গোড়ায় ষে স্থর ও ছন্দোহিল্লোল আনিয়া পড়িয়াছে তাহ! 

শেষের দিকে অক্ষর বিন্তাসেব নিয়মের ব্যতিক্রম সত্বেও শেষ পর্যাস্ত 

বর্তমান থাকিয়া গিয়াছে । 

কুরঙ্গ বদলে তুরঙ পাব নাবিকেল বদলে শহ্খ। 

বিডঙগ বদলে লবঙ্গ পাব শুঠের বদলে টঙহ্ক | 

প্রবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব পায়র! বদলে শুয়!। 

গাছফল বদলে জায়ফল পাব বহডার বদলে গুয়া ॥ 

পাঁট শণ বদলে ধবল চামর কাচেব বদলে পীল!। 

সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুধ্কাব বদলে পল] । 
চিনির বদলে দানা কপূর আলতার বদলে শাটা। 
সগল্লাদ বদলে পামরী পাব কম্বল বদলে পাঁটা। 

আকন্দ বদলে মাঁকন্দ পাঁব হুবিতাঁল বদলে হীরা । 

লবণ বদলে সৈম্ধব পাঁব জোয়ানী বদলে জিরা ॥ 

চইএর বদলে চন্দন পাব ধৃতির বদলে গড়া । 
শুকুতা বদলে মুকুতা পাব ভেডার বদলে ঘোড়া ॥ 

মাষ মস্থুরী তওুল বরবটী বাটল! চণক চিনা। 
বলদশকটে তৈল ঘ্বৃত ঘট সাগর আনিল কিনা* 

(এই অংশের একাধিক পাঠাস্তর আছে ) 

ূ ক এই কবিত। হইতে বাণিজ্যের ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্ট1 করা বিড়ঘন!। 

| কারণ, পণান্ত্ধ্যগুলি ইহাতে ছন্দের প্রয়োজনে সাজানে| হইয়াছে মাত্র। প্লবঙ্গ, মাতঙ্গ, 
জেরক্ষ কত! গ্রকজা, উতাদি শবালস্কীর লঙির জঙ্ ছন্দোবন্ধ হইয়াছে । 
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দীর্ঘ ভ্রিপদী ছন্দ চণ্তীমঞ্জলে অধিকাংশ স্থলেই জুনিয়মিত। 
বণিকের সহিত কালকেতুর কথোপকথন--স্তবকবদ্ধভাবে রচিত 

দ্বর্ঘ ভ্রিপদী। এক একটি স্তবক এইরূপ-_ 

খুড়া খুড়1! ডাকে কালকেতু। 
কোথা হে বণিকরাঁজ আছয়ে বিশেষ কাজ আমি যে আলাঙ তার হেতু ॥ 

বণিক লুকায়ে ঘরে আসিয়। বাণ্যানী তারে বলে ঘরে নাহি জোতদার । 

সকালে তোমার খুড়৷ গেল! খাতকের পাড়া! কাপি নে মাংসের পাবে ধার ॥ 

গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহের ফবিতাটিও এইরূপ পাঁচ স্তবকে 

বিভক্ত । এক একটি স্তবক এইরূপ-- 

পূরব জন্মের ফলে আসিয়া আমার জলে প্রাণ ত্যজ্ে আপন ইচ্ছায়। 

মহিষ ছাগল মেধ মায়া কৈল! অবশেষ সেই বধ লাগিষে তোমায় ॥ 

| নীচ পশু নাহি ছাড় বর।। 

স্ত্রী হইয়৷ কৈল! রণ বধিল1 অস্থরগণ সমরে করিল! পান স্থৃরা ॥ 

লে স্থলে মিলের চাতুর্ধযও আছে। যেমন-_ 
গুরু সনে হৈল বন্দ গুরু মোরে কৈল মন্দ । 

শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে যেন বন। 

প্রাকতের দীর্ঘ ভ্রিপদীতে দীর্ঘ স্বরকে ছুই মাত্র! ধর! হয়। এই 
ছন্দের নিদর্শনও স্থলে স্থলে আছে । যেমন-- 

জগদবতংসে। পালধি বংশে । নরপতি শ্রীরঘু বাম। 

প্রীকবিকন্কণ। করয়ে নিবেদন । অভয় পুর তাঁর । কাম॥| 
এই ছন্দে পর্ধের পর্বে মিল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কবি এই 

ছন্দের প্রত্যেক পর্বে মিল দিয়া এবং প্রতোক পর্ষের শেঘাক্ষরে দীর্ঘ 

স্বরের উচ্চারণ রক্ষা! করিয়া সাধারণ দীর্ঘ ভ্রিপনী ও প্রাকতের দীর্ঘ 

জিপদীর একটা মাঝামাঝি কপ দিয়াছেন। যেষল-_ 
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খরতর নখরে। হয় শ্নীজ বিদরে। নৃনিংহরূপিনী। শিব।। 
শোণিতের তটিনী। অতিশয় বলনী। নরশি্র কমঠের। শোভা। 
তবকীর গুলি। কানে লাগে তালি। মেঘে যেন বরষয়ে। শিল। 

শোণিতের সাগরে ৷ ঘোড়াহাতী সাতরে । রাজ। যেন ভালে । তিমিংগিল॥ 

কবি একটি কবিতায় ছোট ছোট স্তবক বচনাও করিয়াছেন। 

স্তবকের নমুনা কি কারণে ভাব নাথ দুখ । 

বিভারাত্রি অমঙ্গল লোচনে পড়য়ে জল ভূঙ্গারে পাখাল্য টাদমুখ ॥ 
কবি দুইবার একাবলী ছনের প্রয়োগ করিয়াছেন। একবার 

'খুল্পনার সাধে? । 

যদি ডাল পাই মহিষ! দই । ফেলি চিনি কিছু মিশায়ে খই। 

পাক] ঠাপ। কলা করিয়া জড়। খেতে মনে সাধ করেছি বড়। 

আর একবার শিশু শ্রীমন্তের সোচাগে ! এখানে ছন্দ অনিয়মিত । 

গগন মগ্ডলে পাতিয়া ফাদ । ধরিয়া আনিব গগন চাদ। 

সে চাদ আনি তোয়ে পরাব ফৌোট1। গড়াইয় দেব সোনার কাটা। 

এক স্থলে ধামালী বা ছড়ার ছন্দও পৃথকভাবে অর্থাৎ পয়ারেন 

মিশ্রণ ন। ঘটাইয়াও রচনা করিয়াছেন "' 

ছুই বহিনে ছুই সতীনে বসি একুই বাসে। 

আখ্যার তার৷ পুত্রহার! মোরে না জিজ্ঞাসে ॥ 
যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিবার ব্যাজে 

কূলব্তী জলাঞজলি দিল সকল লাজে । 

নিষেধ না মানে ছু'ড়ী না মানে দোহহি। 
ষাঁড়-চায়্যা বুলে ষেন বাতানিঞা গাই। 

উহার হাতে রাঙা শাখা উহার গোরা গা ।॥ 
এ সে পরে পাৰ শাড়ী এ সে পুতের যা । 
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কবিকষ্কণের ভাষায় সংস্কৃত শব ও টক্তি বাংল! শবের 

স্থন্দর সম্মিলন ঘটিয়াছে। চত্ীমঙ্জলের বহু বাংলা শব এখন 

অপ্রচলিত হইম! গিয়াছে,--কোন কোন শব্দ এখনও রাটদেশে 

গ্রচলিত আছে। বুছিতাল, উড়,ষ, বুহিত, গাবর, রারি, 

মেলানি, কাড়, অগলী, রেজা, নেজা, মাকন্দ, দত্ভোল, আয়াত, 

লালমভোর, ঘড়াল, দিশপাশ, আওয়ার, ঘনা, দাপনি, নেত, 

ধাওয়াধাই, পাকল, জেঠী, নিবড়িল, বালতী, তপাস, বাহুডিয়া, 
নেউটিয়া, গাঁড়র, ফেফাতুয়া, ঢৌল ইত্যাদি শব্ের আর প্রচলন 

নাই। কাথ, খাকার, পৌটি, উটকানো, লেটা, পগার, পাখলানে।, 

পারোশ, জোখা, ছোচা, আড়াঁ, পেলা, হাপুতি, ডেও, তামী, ঠেকার, 

ছাই, ম্যাকার, ভকে, হোল! ইত্যাদি শব এখনো! রাড়দেশে চলে। 

কৰ্চিকঙ্কণ সফর, ইনাম, সদাগর, দলিজ, মোকাম, শিরান, নিকাহ, 
ফরিয়াদ, উজবুক, খানখানা, সীপ, ফারমানি, শিকার, নিশান, জিঞ্জির, 

'আদ্দাস, বেগর, কারিগর ইত্যাদি পাশা শবের প্রযোগ করিয়াছেন। কবি 

ছ্ায়তি অর্থে আয়াত, হিমালয় (হিমবস্ত ) অর্থে-_হেমস্ত,। আদেশ 

অর্থে আরতি, তৃষ্ণা অর্থে শোষ, ডাকাতি অর্থে ডাকা, যোদ্ধা! 

অর্থে যুঝারিয়া, ব্যবহারের স্থলে ব্যভার, বিবাহের বদলে বিভা, 

নগরকোটাল অর্থে নিশীশ্বর, গীড়ি অর্থে পৃষ্টা, ধূলি অর্থে পরাগ, 
অরি অর্থে এরী; অশ্রপূর্ণ অর্থে অশ্রুত, ছাগলী অর্থে ছেলী, সহিত 
অর্থে সংহতি ব্যবহার করিয়াছেন। ।কবিকঙ্ষণ মুখের চলতি কথাও 

ব্যবহার করিয়াছেন-£যমন--বয়েস, অতিথ, পুতস্তি, হাপুতি, 

অল্লাই। 
কবি বাংলায় অপ্রচলিত কতকগুলি সংস্কৃত শব্েরও প্রয়োগ 

করিয়াছেন। যেমন--তুও, ভ্রমসি, আথেটিক। সব্যকর | 
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রুতকগুলি অলঙ্কৃত বাক্য-. | 

রূপনাশ কৈলা প্রিয়া রদ্ধনের শালে। চিন্তামণি নাশ কৈলা কাচের বদলে | 
নারীর পরম ধন ষৌবনগম্পদ। যৌবন ফুরালে আর কি করে ওঁষধ। 
কর নানাপরিবদ্ধ লেপহ কুমকুমগন্ধ আর নাহি উঠিবে যৌবন। 

নিরবাণ অনলেতে যদি দিই ফুক। উতকট করে গ্রাণ ছাইএ পুরে মৃখ। 

পূর্বে জানিতাম আমি অধীন আমার স্বামী ন্মরজোরে পোাব রজনী । 
না জানি দৈবের মায়া আনি কোন পথ দিয়া নারিকেলে সাদ্ধাইল পানি ॥ 
জানিতু' এমন যদি বিপাকে পারিবে বিধি করিতাঙ প্রকার প্রবন্ধ । 
শুনগে। শুনগো সই লোচনে দংশিল অই কোনখানে দিব তাগাবন্ধ 

একফুলে মকরন্দ পান কবি প্রেমানন্দ ধায় অলি অপর কুস্থমে। 

এক ঘরে পায়্যা মান গ্রাম্যাঁজী দ্বিজ যান অন্যঘরে তেমনি সন্ত্রমে। 

এতেক সাজনী ছার নবের কাবণে। গরুড সাঙজিল কিবা মৃষিকের রণে ॥ 

তোমার সমবে হরিহর দেয় ভঙ্গ । গাড়লের রণে কেবা যুঝায় মাতঙ্গ ॥ 

ন! জানি কেমন পত্র আইল বিপাকে । আরোহণ করে মন কুমারের চাঁকে । 

অসাধুর বোল কিবা যেমন কুমের গ্রীবা গ্রবেশয়ে ভিতরে বাহিরে 

স্ুকৃতীজনের অস্ত যেন কু্ধরের দস্ত নাহি গরিয়! প্রবেশে অস্তরে। 
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সাহিত্য জাতীয় জীবনেরই অভিব্যক্তি। সাহিত্যের চিক্কণ মস্থণ 

অঙ্গে জাতীয় জীবন গ্রতিবিদ্বিত হয়। জাতীয় চরিত্রই সাহিতোর 

পাত্রপান্রীর রূপ লাভ করে। বাঞ্ালী ভাবপ্রবণ জাতি, তাই তাহার 

মাহিত্োে ভাবাকুলতার গ্রাবল্য। বাঙ্গালী জানি যেমন, তাহার সাহিত্যও 

হইয়াছে তেমনি । প্রতাপাদিতা, শীতারাম, ঈদাখার শোধ্যের 

আজ আমরা যতই গু গান করি না কেন, তাহাদের শোর্যাবদান 

সেকালে কোন সাহিতোরই প্রেরণা দেয় নাই। কেহ কেহ বলেন 

বাঙ্গালী জাতির চরিত্রেই পৌরুষ ও শৌধ্যের অভাব। কাজেই ইতিস্থাসে 

শৌর্ধ্যের দৃষ্টান্ত থাকিলেও তাহার সাহিত্যে শৌধ্যতাব বা পৌরুযভাব 
প্রাধানা লাভ করে নাই। 

বাঙ্গালী ঘোরতর অধৃষ্টবাদী, পুরুষকাখকে নিয়তির চেয়ে 

হীনশক্তি মনে করে। তাই বাক্গালীব সাহিত্যে অদৃষ্টের দোহাইএর 
ছড়াছড়ি। বাঙালীর রামচন্জর লবকুশের কাছে হারিয়া পূর্বজন্মের 
কর্ম ও অদৃষ্টকেই ধিকার দিয়াছে । পুরুষকারের অবতার ধনপতি ও 

টাদের পরাজয় ঘটা ইয়া তবে বাঙ্গালী কবি স্বস্তি পাইয়াছেন। বাঙ্গালা 

সাহিত্যের তখাকধিত বীরগণ-প্রামচন্দ্র। লাউসেন, ইছাই যোষ) 

গ্রতাপাদিত্য ইত্যাদি সকলেই দেবদেবীর পৃজা করিয়া! তাহাদের বলে 

বলী হইয়াই জয়ী হইয়াছেন। নিঘৃতি ও দৈবশক্ি পুরুধকারের চেয়ে 
ঢের বড়। ভারতচন্ত্র বলিয়াছেন অভয়া বিমুখী হওয়াতেই প্রতাপের 

পতন | নিজের সাধনায় ও বিক্রমে মান্য কত বড় হইতে পারে, 
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তাহা বাঙালীর সাহিত্যে পাই না; দৈব শক্তি লাভ করিয়া বা গুরুদতত 

যোগশক্তি লাভ কবিয়া মে অলৌকিক ক্রিয়া করিতেছে--এইকথাই 
সাহিত্যে বিশেষ মর্ধ্যাদ। পাইয়াছে। 

শ্ল্লেতেই বাঙ্গালীর চোখে জল পডে। তাহার অস্তর কাকুণাময়, 

মমতায় ভবা। তাই তাহার সাহিতা চোখের জলেরই সাহিতা ; 

কেবল দুঃখের অশ্রু নয়, প্রেমের অশ্রু, ভক্তির অশ্রু, বপোলম্সাদের অশ্রু, 

বাৎমল্যেব শর, এমনকি আনন্দেরও অশ্রু । তাই মেনক1 উমাকে বক্ষে 

ফিবিয়া পাইয়া! কীদিয়াই আকুল। তাই বাঙ্গাপী কবি লেখেন-- 

«দু ক্রোডে ছা কাদে বিচ্ছেদ ভাবিযা 1১ 

বাঙ্গালী ভক্তি-প্রবণ, তাই বাঙ্গালী সাহিতো ভক্তির ছড়াছড়ি । 
এই ভক্কিই বাঙ্গালীর কাব্যে কত রসের সহিতই ন| মিশিয়াছে, কত রূপ- 

বুপাস্তবই ন৷ লীভ কবিয়াছে। বাঙ্গাশী ধর্মভীরু ও নেহভীরু। বাঙ্গালীর 

ভীতি-বৈচিত্র্য হইঠেই নানা দেবতার উৎপত্তি । সেই দেবতাদেন্ব 

শঙ্কাবহ মাহান্ম্য-কীর্তনের জন্য বচিত হইয়াছে বহু সাহিতা। বাঙ্গালীর 

সাহিত্য উপক্রত ও লাঞ্ছিত হওয়া, বিপর হওয়ার ও শেষপর্য্যস্ত 

আত্মসমর্পণ করাব চিত্রে পরিপূর্ণ। যেখানে শোৌধ্যের বর্ণনা, সেখানে 

রচনা তেমন বাস্তবনিষ্ঠ হয় নাই, যেখানে পরাজয়ের বর্ণনা সেখানেই 
ধেন একটা স্বাভাবিক প্রাণবত্াঁর সঞ্চার হইযাছে। 

বাঙ্গালী নিঃসদ্বিপ্ধ ও সরল জাত্ি,। ভয়াতুরতা ও এই সারঙ্য 

তাহাব বিচারবোধ ও সন্দেহ করিবাব নুস্থ সরল মনোবৃতি হরণ 

করিয়াছে । ইহাতে তাহাব বিশ্বাদ করিবার শক্তি হইয়াছে অগা । 

অতিলৌকিক গর অতি-প্রাকৃত অবাস্তব সমস্তই সে বিশ্বাস করে। তাই 

তাহার সাহিত্য অতিগ্রাকত অলৌকিক কল্পিত সংঘটনায় ভকিয়া 

উত্থিয়াছে। 



জাতীয় জীবন ও প্রাচীন সাহিত্য 

সাহিত্া জাতীয় জীবনেরই অভিব্যক্তি। সাহিত্যের চিন্বণ মন্ণ 

অঙ্গে জাতীয় জীবন প্রতিবিষ্বিত হয়। জাতীয় চরিত্রই সাহিতোর 

পাত্রপাত্রীর রূপ লাভ করে। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি, তাই তাহার 

সাহিত্যে ভাবাকুলতার প্রাবল্য। বাঞ্জালী জাতি যেমন, তাহার সাহিত্যও 

হইয়াছে তেমনি। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, ঈসাখাব শৌধ্যের 

আজ আমরা যতই গুণ গান কবি নাকেন, তাহাদের শৌরধাবদান 
সেকালে কোন সাহিত্যেরই প্রেবণা দেয় নাই। কেহ কেহ বলেন 

বাঙ্গালী জাতির চরিত্রেই পৌরুষ ও শোধ্যের অভাব। কাজেই ইতিস্থাসে 

শৌধ্যের দৃষ্টান্ত থাকিলেও তাহার সাহিত্যে শৌধ্যভাব বা পৌরুষভাব 
গ্রাধানা লাভ করে নাই। 

বাঙ্গালী ঘোরতর অভৃষ্টবাদী, পুরুষকারকে নিয়তির চেয়ে 

হীনশক্তি মনে করে। তাই বাঙ্গালীব সাহিত্যে অদৃষ্টের দোহাইএর 
ছড়াছড়ি। বাঙ্গালীর রামচন্ত্র লবকুশের কাছে হারিয়া পূর্বজন্মের 
কর্ম ও অদৃষ্টকেই ধিক্কার দ্িয়াছে। পুকুষকারের অবতার ধনপতি ও 

চাদের পরাজয় ঘটাইয়া৷ তবে বাঙ্গাপী কবি ম্বন্তি পাইয়াছেন। বাঙ্গালা 

লাহিত্যের তথাকথিত বীরগণ--্রামচন্ত্র, লাউসেন, ইছাই ঘোষ, 

গ্রতাপাদিতা ইত্যাদি সকলেই দেবদেবীর পূজা করিয়া তাহাদের বলে 

বলী হইয়াই জয়ী হইয়াছেন। নিয়তি ও দৈবশকি পুরুষকারের চেয়ে 
ঢের বড়। ভারতচন্ত্র বলিয়াছেন অভয় বিমুখী হওয়াতেই গ্রতাপের 

পতন। নিজের সাধনায় ও বিক্রমে মান্য কত বড় হইতে পারে, 
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তাহা ধাঁজালীর সাহিত্যে পাই না ; দৈব শক্তি লাভ করিয়া! বা গুরদত্ 

যোগশক্তি লাভ কবিয়! সে অলৌকিক ক্রিয়া করিতেছে--এইকথাই 

সাহিতো বিশেষ মরধ্যাদ। পাইয়াছে। 

খাল্পেতেই বাঙ্গালীর চোখে জল পডে। তাহার অন্তর কারুণাময়, 

মমতায় ভর1। তাই তাহার সাহিত্য চোখের জলেরই সাহিতা ; 

কেবল দুঃখের অশ্রু নয়, প্রেমের অশ্রু, ভক্তির অশ্রু, রূপোম্নাদেব অশ্রু, 

বাঁসল্যেব অশ্রু, এমনকি আনন্দের ও অশ্র । তাউ মেনকা উমাকে বক্ষে 

ফিবিয়া পাইয়া কাদিয়াই আকুল। তাই বাঙ্গাপী কবি লেখেন-- 

“ছু ক্রোডে ছু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিযা ।৮ 

বাঙ্গালী ভক্কি-প্রবণ, তাই বাঙ্গালী সাহিত্যে ভক্তির ছড়াছড়ি । 
এই ভক্কিই বাঙ্গালীব কাব্যে কত রসের সভিতই না মিশিয়াছে, কত রূপ- 

রূপাস্তবই না লাভ কবিয়াছে। বাঙ্গালী ধশ্মভীরু ও শেহভীরু। বাঙ্গালীর 

ভীতি-বৈচিত্র্য হইতেই ন।না দেবতার উৎপত্তি । সেই দেবতাদের 

শঙ্কাবহ মাহাত্মা-কীর্তনের জন্য রচিত হইয়াছে বন্ধ সাহিত্য । বাঙ্গালীর 

সাহিত্য উপক্রত ও লাঞ্চিত হওয়া, বিপন্ন হওয়ার ও শেষপর্য্যস্ত 

আত্মসমর্গণ করার চিত্রে পরিপূর্ণ । যেখানে শোৌধ্যের বর্ণনা, সেখানে 

বচন! তেমন বাস্তবনিষ্ঠ হয় নাই, যেখানে পরাজয়ের বর্ণনা সেখানেই 
যেন একটা স্বাভাবিক প্রাণবত্তার সঞ্চার হইয়াছে । 

বাঙ্গালী নিঃসন্ধিপ্ধ ও সরল জাত্।। ভয়াতুবতা ও এই সারলা 

তাহাব বিচারবোধ ও সন্দেহ করিবাব সুস্থ সরল মনোবৃত্তি হরণ 

করিয়াছে । ইহাতে তাহাব বিশ্বাগ করিবার শক্তি হইয়াছে অগাধ । 
অভিলৌকিক গু অতি-প্রাকৃত অবাস্তব সমস্তই সে বিশ্বাপ করে। তাই 

তাহার সাহিত্য অতিগ্রারুত অলৌকিক কল্পিত সংঘটনায় ভরিয়া 

উঠিয়াছে। 



৩১৪ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 

বাঙ্গালী গতান্থগতিক জাতি, নৃতন কিছু আবিষ্কার করিবার শক্তি 
তাহার ছিল না। তাই সাহিতাক্ষেত্রে সে একটাও নৃতন আখ্যানবস্তুর 
আবিষ্কার করিতে পারিত না । ৫1৬ শত বশর ধরিয়া তাহার! তাই 

চারটি আখ্যানবস্ত লইয়া শত শত পুস্তক লিখিয়াছে। দ্মৃতন 

রচনাভঙ্গীও তাহার মাথায় আসে নাই। তাই এফই বিষয় লইয়া 
একই ভঙ্গীতে শত শত কবি কাব্য বা পদ রচন! করিয়া গিয়াছেন। 

একই ধরণের রচনার পুনরাবৃত্তি করিতে সে সঙ্কোচ বোধ 

করে নাই । 

পরাধীন রাত্রির জীবনে নানাভাবে উৎপীড়িত হৃইয়াও সে যেমন 

বিভ্রোহী হয় নাই--সাত বৎসর ধরিয়া আবিসিনিয়ার খোজাব রাজত্ব 
শাসনেও তাহার আত্মমর্ধ্যাদ] মাঁথ! তুলিয়া! উঠে নাই । সাহিত্যক্ষেত্রেও 

তাই। বাধা,পথ হইতে সে একচুলও নড়ে নাই । থুষ্টান মাইকেলের মত 
প্রচলিত পদ্ধতিকে সবলে সরাইয়া দিয়া নৃতন ভাবভঙ্গী বা 
নৃত্তন আদর্শের একট! কিছু গড়িয! তুপিতে পারে নাই। 

বাঙ্গাণী উচ্চাভিলাষবঞ্জিত, আল্লে সন্তষ্ট, শাস্তিপ্রিয় জাতি । তাই 

বাঙ্গালা সাহিত্যে সংকীর্ণ গৃহসংসারের অনাড়ম্বর স্বস্তিশাস্তির কথাই 
খুব ফুটিয়াছে। গারঞ্জিনী নদীর নেয়ে অন্নদার সাক্ষাৎ পাইয়। বর 
চাহিয়াছে, “আমার সন্তান যেন থাকে ছুধে ভাতে”, ইহার বেশী 

কিছু না। কবি নিজেও অন্নদার কাছে অন্ন ছাড়া আর কিছু 

চান নাই । শিবায়নের শ্বাশুড়ী জামাতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছে “স্থাটু 
ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভাত ।” 

বাঙ্গালী রনিক জাতি, হান্য-পরিহাল ঠাট্টা তামাস৷ আমোদ প্রমোদ 
ভালবাসে । তাই তাহার সাহিত্যে হাম্যপরিহাসের অভাব নাই। 
দেবতাদের লইয়াও সে হাম্যপরিহাস করিয়াছে । হর-গৌরী, রাঁধা- 
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কষ্ও রঙ্গরসিকতার দ্বার! লাহিত্যে রসন্থপ্টি করিয়াছেন। শুধু আমোদ 
প্রমোঁদের জন্যই সে বহু সাহিত্য রচনা করিয়াছে । এ যুগের কবি ত্বাই 
বলিয়াছেন, “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা” । 

বাতি রসফল্হ» কথাকাটাকাটি, বিবাদ, দলাদলি ও গালাগালি 

ধরতীদ তাহার প্রীরফকীর্তন হইতে কবির গান পর্যন্ত 

সবই প্রধান উপজীব্য হইয়। উঠিয়াছে। 
বাঙ্গাপী বড় দরিদ্র জাতি, দ1বিজ্রযের ছুঃখ চিরকালই তাহাকে 

পীড়া দিয়াছে। প্রাকৃতিক উপদ্রব, ও সামাজিক উপদ্রব, বাজকীয় 
উপদ্রব, আলম্ত, গৃহস্থথপ্রিয়ত।, স্বল্লে সন্তুষ্টি, অনৃষ্টবাদ, দেশাচারনিষ্ঠতা, 

উদ্চমহীনতা চিরদিনই তাহাকে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। 'এই 

দারিজ্র্ের দুঃখ তাহার সাহিত্যের পাতায় পাতায়। 

দারিদ্র্য হইতেই অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে ভোজনলালস। 

এই ভোজনলালস! প্রাচীন সাহিত্যে বনু স্থলেই ফুটিয়াছে। এমন 

কাব্য নাই যাহাতে উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্যের ভালিকা নাই। এমন 

কাব্য নাই, যাহাতে ভোজ্য ভ্রবোধী ছারা ভোক্তার তৃথিসঞ্ষায়ের 

চেষ্ট| নাই । শ্চৈতন্তচরিতাম্বতের মত তত্বমূলক কাব্যেও নিরামিষ 

ভোজ্যদ্রবোর লম্বা লম্বা তালিক! আছে । ভক্তরা ধিবিধ ভোজ্যদ্রব্যের 

দ্বারাই শ্রীচৈতন্তের প্রতি ভক্তিপ্রকাশের চেষ্ট। করিয়াছে । 

বাঙ্গালী সুর অপেক্ষ। ভাবেরই অধিকতর পক্ষপাতী । তাই তাহার 
সঙ্গীতে ভাবাকুলতার প্র।বল্য। ভাবপ্রধান কীর্তনগানের হ্হঙি বাংলা 

দেশেই হওয়া সম্ভব হইয়াছে । 
নারী জাতির প্রতি বাঙ্গালী বেশ স্থবিচাঁর করিত না! তাহার্দিগকে 

অতিরিক্ত শাসনে রাখিতে চাহিত। সেজন্ত তাহার সাহিত্যে নারী- 

নির্যাতন, নারীর সতীত্বপরীক্ষা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত এত বেশী । 
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বাঙ্গালীর কাব্যে ও উপকথায়, 'বড়র ঝিয়ারী' িড়র বৌয়ারীদের€' 
ছঃখিনী জীবন যাঁপন করিতে হইয়াছে । 

নারীজাতির সতীত্বেরে আদর্শ খুবই উচ্চ ছিল। পাতিব্রত্য ও 
একনিষ্টতা তাহাদের পরম ধর্ম বলিয়া গণ্য হইত। দাহিত্যে 
পাতিব্রত্যধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন ঘেমন দেখা ধা! ০ অন্য নানীর 

আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্তও তেমনি দেখ। যায়। 

বাঙ্গাপী মায়ের অন্তর ননী দিয়া গড়া, তাই বাঙ্গালীর সাহিত্যে 

€ৌশগ্যা, কুস্তী, ময়নামতী, যশোদা, মেনকা, সুমিত্রা, সন্কা, 

ইত্যাদি জগতের আদর্শ মমতাময়ী জননী রূপে অস্কিত হইয়াছে। 

একটান। একঘেয়ে বৈচিত্রাহীন জাতীয় জীবনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য স্যরি 

হইতে পারে না। সাহিত্যের বিবিধ শ্াঁখাব মধ্যে এক গীতিকবিতাব 

জন্ম চইতে পারে-_তাহাতেও বৈচিত্র্য থকে না। 

জাতীয় জীবনে গৌরবময় বৈটিত্র্য ঘটিলে সাহিত্য স্থষ্টির ক্রিয়াশক্তি 

শতগুণে বাড়িয়া যায় এবং সর্ৰবো্কষ্ট সাহিত্য রচিত হয়। ইউরোপে 

4£১00505 এর সময় রোমে, এপিজাবেখেব সময় ইংলগ্ডে, ষোড়শ 

লুই এর সময় ফ্রান্সে এবং আমাদের দেশে গুপ্তরাজদের সময়ে ও 

হূর্ধবন্ধনের সময় ষে উৎকৃষ্ট সাহিতোর স্থ্টি হইযাছিল-_তাহার কারণ 

কি জাতীয় জীবনের বিজয়োজ্জপ শ্রীবুদ্ধি নয়? 

আমাদের বাঙ্গালীঞ্জাতির জীবনে সে বিজয়গ্রী--মে গৌরব কোনদিন 
আসে নাই। আমাদের জাতীয় জীবনে অন্তপ্রকার বৈচিজ্যেরও 

অভাব! একটান1 বৈচিত্র্যহীন জীবনে ক্রমে উদ্ভাবনী শক্তি লোপ 

পায়-উত্তাবনী শক্তি লোপ পাইলে সংসাহিত্যের স্ত্ি কোথা হইতে 

হইবে? বিষয়বস্ত বা আধ্যানভাগ সাহিত্যের কাঠামো ব। কঙ্কাল, 
তাহাকে আশ্রয় করিয়া! সাহিত্যের গ্রঘিমা গঠিত হয়। সাহিত্ে 
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তাহার মুল্য কম নয়। এই বিষয়বস্তরতে যদি অপূর্বত] না থাকে, 
তবে তাহ! সাহিত্সের আশ্রয় লুইতে পারে না। জাতীয় জীবনে কোন 

প্রকার বিশিষ্ট ঘটনানংঘাত বা আলোড়ন না আসিলে অপূর্ব বিষয়বস্তু 
লাভ করা যায় না। 

সাহিত্যের আখ্যান রচিত হয় যে সকল উপকরণ উপাদানে তাহা 

পাওয়া যায় জাতীয় জীবনের উথ্থানপতন, সংঘর্ষদন্ব, আলোড়ন ও 

চঞ্চলতা হইতে-_ঘটনাপরম্পরার সংঘাত হইতে। যেখানে এই 

সকলের অভাব, সেখানে মাঙ্গষের কল্পনার পাখায় পক্ষাঘাত হয়--তাহার 

উদ্ভাবনী শক্তি ক্রমে লোপ পায়। আমাদের দেশে উদ্ভাবনী শক্তি যে 

একেবারে লোপ পাইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমাদের দেশের অসংখা 

কাব্যের মাত্র ৫৬টির বেশী বিষয়বস্তু ছিল না । প্রীকষ্চলীল!, লাউসেনের 

গল্প, চাদসদাগরের গল্প, ধনপতি শ্রমস্তের গল্প ও বিষ্যাস্থন্দরের গল্পই 

ছিল সম্বল। এই কয়টির এক-একটি আখ্যান লইয়। পাঁচশত বৎসর 

ধরিয়৷ অগণ্য কবি কাব্য রচন] কবিয়াছেন--নৃতন কোন আখ্যানবস্তর 

আবিক্ষিয়া বা উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই--এমন কি করিবার 

প্রয়োজন আছে, তাহাও মনে করেন নাই। জাতীয় জীবন যদি 

বৈচিজ্রাহীন না হইত--তাহা হইলে জাতীয় জীবনই বছু বিষয়বস্ত দিতে 

পারিত--কবির কল্পনাকে ক্রিয়াশীল ও ভাববস্তর সন্ধানে প্ররোচিত 

করিত--অন্ররূপ বিষয়বন্থ হ্থজন করিতে প্রবুতি দান করিত ! 

আখ্যানবন্তর অভাবে ও নবগ্রবর্তনার প্রবৃত্তির অভাবে দেশে নাটক, 

কথানাহিত্য, মহাকাব্য ইত্যাদি আখ্যানমূলক সাহিত্যের হৃষটিই হয় 
নাই। আধ্যানরস্তর নিজেরই এমন একট] স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ৰা 
প্রবণতা থাকে ষে প্রবৃত্তি বা প্রবণতাই নির্দেশ দের তাহা উপন্যাসে, 
কি কাব্য, কফি নাট্ো রূপলাভ করিবে । কবিদের মাথায় 
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এমন কোন আখ্যানবস্ত আসেই নাই, যাহা তাহাদিগকে কথাপাহিতা 
বা নাট্যে বাণীরূপ দিতে প্রবন্তিত করে। প্রাচীন কবিগণ নাট্য 

কাহাকে বলে--কথাসাহিত্য কাহাকে বলে তাহা জানিতেন ন! 

তাহ! নয়--কারণ সংস্কৃতে সবই ছিল। 

বিজেতা ও শাসক শ্রেণীর নিধ্যাতন ও উপদ্রব সাহিতান্ষ্টির পরম 

বাধা। ইংলণ্ডে এই উপত্রব হয় নাই--তাহার ফলে ইংলগ্ডের 
সাহিত্যধার অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। ফ্রান্সে তাহা চলে নাই, 

৬1015 ও 83০90:5০9% রাজগণের অত্যাচারে, [0815 2]োড এর খডা 

শাসনে এবং ফরাসী বিপ্লবের তাগুবলীলায় সাহিত্যন্থট্টি অবরুদ্ধ 

হুইয়'ছিল। স্পেনেও 170015107এর অত্যাচারে সাহিত্যক্জনশক্কি 

নষ্ট হইয়া! গিয়াছিল। বঙ্গদেশের সম্বন্ধেও একথা হয়ত সত্য। কিন্তু 

ফ্রান্স ও স্পেনে খড়াশাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য ষে প্রচণ্ড চেষ্টা 
হইয়াছিল--পরে সেই চেষ্ট। ও মুক্তির আনন্দ সাহিত্যস্থষ্টির প্রচুর প্রেরণা 

দি়্াছিল। বঙ্গদেশে সে চেষ্টাও হয় নাই_মুক্তির আনন্দ ত দূবের কথা । 
ঠা এর চ২০০1০০ 72012 অথবা 0152116107961, এর 

7৮11/ঘের কাহিনীর মত শৌর্যযকাহিনী আমরা পাই নাই। 
স্কটলগ্ডের 1/1015661র1, দক্ষিণ ফ্রান্সের "000209]র1 এবং 

রাজপুতনার চারণকবিগণ ষে শোধ্য-সঙ্গীত রচন। করিয়াছিলেন, 
আমাদের দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গালীর! রাজপুতনার 

বীরজীবনের সংবাদই রাখিত না। ইউরোপে কোন জাতির মধ্যে 
একট! দশাবিপধ্যয় ঘটিলে সমগ্র ইউরোপের সাহিত্যজগৎ আলোড়িত 
হইত। ফরাপী বিপ্রবই তাহার উজ্জল দৃষ্টাস্ত। আমাদের দেশেন্ক 
দিজীর সিংহাসন টলিলেও বাঙ্গালীর ধ্যানভঙ্ হইবার স্থধোগ ঘটিত 

না। রবীন্দ্রনাথ, শিবাজী-উৎসব কবিতায় তাহাই বলিয়াছেন । 
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ফলে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতীয় উতানপতনও বাঙ্গালী 
জীবনে সাহিত্যন্ষ্টিতে কোন প্রেরণা দেয় নাই। এমন কি পূর্ববঙ্গের 
ভোমিকদের স্বাধীনতাসংগ্রামও পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মর্শাম্পর্শ করে 
নাই। এমন কি শিবাজীর কথাও বাঙ্গালীর কর্ণে প্রবেশ করে নাই। 

তাই কবিগুরু বলিয়াছেন__ 

“সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জ্ঞাগেনি স্বপনে, পায়নি নংবাদ। 

বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে শুভশঙ্খনাদ |” 

বাঙ্গালী জাতির জীবনের মস্তবড় ঘটন! মুসলমান অধিকার 

এই অধিকার হইয়াছে বিনা যুদ্ধে অবাধে । এদেশ পাঠানদের 

অধিকৃত হইলেও তাহাতে জাতীয় জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন 

ইইল না। পাঠানরা রাজ্য অধিকার করিল, কিন্তু বাঙ্গালীর 

মনের রাজ্যে কোন পবিবর্তন ঘটাইতে পারিল না। তাহারা 

শিক্ষাদীক্ষাসভ্যতার এমন কোন বিশিষ্ট ধারা 'এদেশে আনিতে পারে 

নাই, যাহাতে বাঙ্গালীর জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। 
বাঙ্গালীর রাজধানীতে করগ্রাহী প্রবল ব্যক্তি হিন্দুই, থাকুক, 

বৌদ্ধই থাকুক, আর মুসলমানই থাকুক তাহাতে বাঙ্গালী 

জাতিব কিছুই যায় আমে নাই। যেভাবে মুকুট ও সিংহাসন 

হস্তাস্তরিত হইয়াছিল তাহাতে জাতীয় জীবনে কোন আলোড়নই 
জাগে নাই। পাঠান যুগে দেশে যুদ্ধ দুই একট! যাহ! হইয়াছিল--তাহ। 
দিল্লীব ফৌজের সঙ্গে বাংলার সুলতানী কৌজের। তাহার সঙ্গে 

বাঙ্গালী জাড়ির সঙ্গে কোন প্রাণের যোগ ছিল না। মোগল ধুগে 
দিল্লীর ফৌজের জে্্মিকদের রাজ্য দখলকেও আসল যুদ্ধ বলা যায় না। 
বাঙ্গালী জাতিকে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় নাই, নৃতন 
রাজাকে বাধা দিতেও হয় নাই, একদিনের জন্ত দেশে একটা চাঞ্চল্যকর 
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সাড়া পড়িয়াও যায় নাই--তাহাদের একটানা জীবনন্লোতে সামা 
একটু বিক্ষোভও জাগে নাই। নৃঙন রাজার আমলে এমন একটা 
বিক্রোহও হয়নাই যে জন্য সে রাজাকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল 
ব। দেশে ফোন প্রকার অশান্তির স্থষ্টি হইয়াছিল। জক্ষ্মণ সেনের সময় 

যেমন বাঙ্গালীর] আম্রবগচ্ছায়ায় মহাভারত রামায়ণের কাহিনী শুনিত, 

তোগলক খিলিজীদের সময়েও তাহাই শুনিয়া অবসরকাল কাটাইত। 

পাঠানরাজত্বের কালে দেশে একটি নৃতন ধর্দের প্রবেশ লাভ 
ঘটিল। তাহাতে ধর্শে ধর্মে সংঘর্ষ বাধিল, ইহাতে যে বৈচিত্রের 
সুতি হইল তাহার ফল অবশ্ঠই আমর! পাইয়াছি। ধর্মে ধরছে 
ঘর্ষের ফলে দেশে নৃতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইল-_- 

আঘাতের দ্বারা লুপ্ত হিন্দুধন্ম জাগিয়া উঠিল, গৌড়ীয় বৈষবধণ্মের 
'্সভাখান হইল। এধর্ষের বাণী লইয়া শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাব 

হইল। সমগ্র দেশের ভাবজীবনে একট! বিরাট আলোড়ন আপিল-_ 
দেশের বহিজীবনের পরিবর্তন ঘটাইতে তিনি আবিভূ্তি 
হ'ন নাই। ভাবজীবন আলোড়িত, উন্মাদিত, উল্ললিত হওয়ার 

ঘষে ফল দেশ তাহা লাভ করিল। ভাবজীধনের বিক্ষোভে গীতি 

কবিতার স্থত্টি হইতে পারে--বঙ্গদেশে যে গীতিকবিতার গ্রচুয় 

শস্য জন্িয়াছিল তাহ! শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের বন্যার ফলে। 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--'*বর্যাখতুর মত মানুষের সমাজে এখন 
এক একট সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাণ্প গ্রচ্বরূপে 
বিচয়ণ করতে থাকে । ঠৈতন্ের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা! 

হইয়াছিল । খন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আঞ্জহইয়াছিল ।” 

কথিত আছে--বিরূপাক্ষ নামক তান্তিক সিদ্ধপুরুষধ যে বিগ্রছে 

দৈবীশক্তি না থাকিত সেই বিগ্রহকে প্রণাম করিলেই তাহা! ফাটিগা 
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যাইত। তিনি এই ভাবে বাংলা দেশের দেবতা ফাটাইয়া বেড়াইতেন-- 
তাহা হইতে একট। কথ। প্রচলিত হইয়াছে কালাপাহাড়ের কাট আনব 
বিরূপাক্ষের ফাট। সম্ভবতঃ বিরূপাক্ষ যোগসিদ্ধি-শক্তিবলে বাঙ্গালার 
দেরদেখীর মৃত্তিপূজা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দেব 
দেবীর বোধহয় বিদ্ধপাক্ষের চচষ্টাতেই তিরোধান খটিয়াছিল। এষ 
ময় হইতে বাঙ্গলায় ষুন্ময়ী মৃডিপুজার স্ত্রপাত হয়। 

যাঁভাই হউক একথা যদি সত্য হয়, তাহ। হইলে দেবদেবীর 
পূজার পুনঃপ্রবর্ভনের জন্য দেবদেবীর নৃতন করিয়া মহিম। কীর্ভনের 
প্রয়োজন হইযাছিল। | 

মনে হয় কালাপাহাডেব দেবমন্দিরধ্বংসও এ দিকে কিছু সহায়তা 
করিয়াছিল। কালাপাহাড় যখন অনায়াসে দেবরিগ্রহ ও মদ্দির 

চূর্ণ করিতে লাগিপেন, দেবতার! আম্মবক্ষা করিতে পাবিলেন নাস 
তখন ভক্তদের মনেও দেবতাদের সিংহাসন টলিল। কালাপাহাড় 

তাহার কুঠারাঘাতে বাঙ্গালীর মনেব খিগ্রহও চূর্ণ করিয়াছিলেন 
ইতাই স্বাভাবিক। ভক্তদের নিশ্চয়ই বিশ্বাস ছিল, দেবতার অঙ্গে 
হত দিলে কালাপাহাডের শিরে বস্রাঘাত হইবে। যাহাই হক, 

দেবতাদের তখন ছূর্দশার অবধি থাফিল না। তখন দেবপুজাই 
যাহাদের উপজীবিকা, দেবতাই যাহাদের ব্যবসায়ের মূলধন, 

মান্থষের মনে তাহাদের প্রয়োজন হইল দেবতাদের পুনঃপ্রতিত্রিত 
করিবার অর্থাৎ দেবতারা তখন শক্ত সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল 

হইলেন। 

তা! ছাড়া; মুসলমান ধর্খের সহিত হিন্দুধর্শের বিভিন্ন 
গাথার মধোও সংঘর্ষ ছিলস্ষ্ভাঙাতে ক্ছি বৈচিপ্রোর সত হই 

ইছার ফলেই কি মল কাব্োর তৃষ্ি না হউক, পুরি? 



৩২২ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 

বঙ্গদেশে তিন চারদিনের জন্য মৃন্য়ী ছূর্গাপ্রতিমার পুজাপন্ধতি 

হইতেই বোধ হয় আগমনী-বিজয়ার গানের কুত্রপাত হইয়াছে । 
মোগলদের সময়ে পূর্ববঙ্গের বারভূইঞ্ার] বিদ্রোহী হইয়াছিল। 

ইহাতে নিশ্চয়ই জাতীর জীবনে অন্ততঃ পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী জীবনে 
একটা চাঞ্চল্য, একটা উদ্দীপন প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার 

অনিবাধ্য সাক্ষী যে সাহিত্য, তাহ! কই? এঁতিহাসিকরা বলেন-- 

বাবভূইঞাদের বিব্রোহ নিতান্তই ব্যক্তিগত, আদৌ জাতিগত নয়। 
সেজন্য উহ। জাতীয় জীবনকে বিচপিত করে নাই। 

নবাবী আমলে এদেশে বগীর উপদ্রব হইত-- তাহাতে 

বাঙ্গালী জীবনে একটি ভাবের প্রাবল্য ঘটিয়াছিল--তাহার 

নাম ভীতি। প্রীতি হইতেই সাহিত্য জন্মে-ভীতি হইতে 

ঘুমপাড়ানী, গান ছাড়া আর কিছুর জন্ম হইতে পারে না। বাঙ্গালী 
ছেলেস্লানো ছড়ায় বগীর উপদ্রবকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 

জাতীয় জীবনে প্রকৃত বৈচিত্র ঘটিল ইংরাজের আগমনে । এ 

বৈচিত্র্য গৌরবময় নয় বটে,-কিস্তু ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবনে 

দাকণ আলোড়ন উপস্থিত হইল, জীবনধার1 একেবারে আমূল বদলাইয়া 
গেল। ভাবজীবনে যেমন পরিবর্তন আসিল, বহিজীবনেও 

তেমনি পরিবর্তন আমিল। ইংরাজ আমাদের শুধু রাজ্য জয় 

করে নাই, মনও জয় করিয়াছে । রোমানরা যেমন দেশ জয় 
ক্রিয়া দেশবাসীকে [01081515€ করিত, গ্রীকরা-- 17611217152 

করিত, ইংরাজ তেমনি আমাদের £১.8115196 করিয়াছে । তাহার 

ফলে, আমরা তাহাদের আদর্শ, ভাব, চিন্তা, শিক্ষা্দীক্ষ।, 

সত্যত1 এমনকি তাহাদের আশা আকাঙ্ষারও অধিকারী 

হইয়াছি। ইহার ফলে লাহিত্যস্থঙ্টি অনিবাধ্য। অবশ্ত ইছাতে .ফে 
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লাহিত্তের ত্ষ্টি হইতে পারে তাহা সম্পূর্ণ জাতী সাহিত্য নয়-্"ভাহা 

ইউবোপের সাহিতোরই অন্কতি। অন্্কৃতি হইলেও ইহার মূল্য 
ঘথেষ্ট। মাইকেল হইতেই এই সাহিত্যের ধারার সুতজ্্পাত্ত হুইয়াছে। 
বিলাভী আদর্শ, শিক্ষাদীক্ষা ও ভাবচিস্তা আমাদের নিজনম্ব মুগ্ধ 

শক্তিসামধ্য ও ভাবতীয় আদর্শকেও আজ প্রবুদ্ধ করিয় তুলিয়াছে। 

জাতীয় জীবনে বৈচিন্ত্রা না থাকিলেও অন্য জাতির জীবনের 

বিপধায়-বিপ্রব যদ্দি বিশ্বতোমুখী হয়, তবে এফুগে সকল জাতির 

জীবনকে আন্দোপিত করিতে পাবে। প্রাচীন যুগে ইহ। সম্ভব হইত না। 

কারণ, বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান 

বা প্রাণের গভীর ঘোগ চিল না। কিন্তু বর্তমান যুগে যেকোন জাতির 

জীবনের একটা বৈচিত্র্যময় আলোডন বিশ্বের সকল জাতিকেই 

প্রভাবিত করে। শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক হইতে 

ত বটেই, অন্তান্য জাতির চিস্তারাজ্য ও রসক্হির রাজোও একটা ভাব 

চেতন আনয়ন করে। 

রবীন্জনাথ বলিয়াছেন “ইউবোপের ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিত্বকে 

যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেডা ভাঙ্গবার নাড়া । সেইজন্য দেখতে 

দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্ব্নীনরূপে । 

সে যেন রলস্থষ্টির সার্বজনিক যজ্ঞ । তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তক 

আবাধে আনন্দবোধের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য 

এই, সেই সময়েই ইউরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌছিল। 

আমাদেরও সাঁডা দিতে দেরি হয়নি। মেই আনন্দে আমাদের 

মনে নবস্থষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রত মনক্ষে 

পখনির্দেশ করল বিশ্বের দিকে । সহজেই মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস 

ইয়েছিল থে, রেবল বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য সম্প্দও আপন উত্ভব-স্থানকে 



৩২৪ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 

অতিক্রম ক'রে নকল দ্নেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত ॥হয়। 
একদ!] ফরাসী বিপ্লবকে ধারা আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তারা 

ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্শই হোক, 
রাজিশক্তিই হোক, যা কিছু ক্ষমতালুন্ধ, যা কিছু ছিল মাঠসেখ মুক্তির 
অন্তরায়, তারই বিরুদ্ধে ছিল তাদের অভিযান | মেই বিশ্বকল্যাণ ইচ্ছার 
আবহাওয়ার যে সাহিত্য মে সাহিত্য সকল দেশ সকল বালের মানুষের 

জগ্য। সে এনেছিল আলো, এসেছিল আশা ।” 

বর্তমান যুগে শিল্প বাণিজা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
পথে জগতের জাতিতে জাতিতে প্রাণের গভীর যোগ প্রতিষ্ঠিত 

ইইয়াছে। কোন জাতির জীবনে বৈশ্বমানবিক আদর্শের বিপ্লব, 
বিপধ্যয় বা আলোড়ন ঘটিলে সকল জাতির জীবনকেই অল্পবিশ্তর 
প্রভাবিত ঝবে, নবচেতন। প্রবুদ্ধ করে এবং সাহিত্যে অভিনব হৃটির 
প্রেরণা দেয়। এই স্ৃট্টিও হয় বিশ্বতোমুখী- তাহ! শ্বদেশব চিন্তা, 
কল্পনা বা বাসনার আবেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আপন উদ্ভব- 
স্বানকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগৎ ও সমগ্র কালের দিকে বিস্তারিত 

ইয়। ফরাশী বিপ্লবের প্রভাবপুষ্ট ইউরোপীয় চিস্তাধারাই রবীন্তু 

সাহিত্য হরির গ্রেরণ। দিয়াছে, রবীজ্র-লাহিত্য তাই বিশ্বতোমুখী-_ 
ভাহার গ্রসার বঙ্গদেশ এমনকি ভারতেই মীমাবন্ধ নয়। ইউরোপীয় 
চিন্তাধারা আমাদের চিস্তাজীবনে এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে 

বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে, তাহার ফলেই উনবিংশ শতাবীর বাংলা-লাহিত্য 

ও রবীন্সাহিত্য। 
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ভারতচন্ধ্রেন অন্নদামঙ্জলে বঙ্গসরন্বতী একধিকে সর্বপ্রথম গ্রাম্য 

পরিবেষ্টনী হইতে নগর-পথে প্রবেশ করিলেন, অন্যদিকে পৌরাণিক 

আবেষ্টনী হইতে এঁতিহাসিক গণ্তীর মধ্যে পদার্পণ করিলেন। 

অন্নদামঙ্গলে গ্রাম্ত| ও নাগবিকতা, পুবাণ ও ইতিহাস, শবর্গ ও মত্ত 

ওতপ্রোতভাবে অন্থগ্থাত হইয়াছে। 

কেবল নগবের রাক্ষপথে নয় একেবারে নগরের রাজসভা্ 

বঙ্গবাণীর সহসা আবির্ভাব হইল | তাহার মাজমজ্জাও হইল রাজসভায়ই 

উপযোগী । রবীন্দ্রনাথ তাই বণিয়াছেন £ 

“বাজসভাকবি রায়গ্রণাকরের অন্নপামজল গাঁন রাজকণ্ঠের মপিমালার 

মতে! | যেমন তাহার উজ্জলত| তেমনি তাহার কাককার্য।'। 

অন্রগামঙগণে বাঙ্গালার তংকালগ্রচলিত মঞ্গলকাবোর ধার! য্মেন 

একদিকে অন্ন্থত হইঘ্রাছে, তেমনি পরবর্তী যুগের কাব্যধারারও 

নুজ্পাত হইয়াছে। একদিকে যেমন রাঙ্গকীয় জীবনযাত্রার লঙ্গে 

প্রজাসাধারণের জীধনঘা বলার অন্স্থ্যতি ঘটিয়াছে- অন্যদিকে তেমনি 

কাব্যের গ্রাটীন আদর্শের পতিত অর্বাটীন আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়াছে 

কেবল ভাবে নয়, ভঙ্গীতে, ভাষায় ও রসলীলায়। বাংলার সম্পূর্ণ 

শ্ববীর কাবাধারার অন্ভুবতন করিতে যাইলে বলিতে হয়, ঈশ্বর গুধ 

ন'ন, ভারতচন্্রই যুগসদ্ধির কবি। 

গীতিকাব্যের স্থিত চিন্রাত্বক কাব্যের গুভসন্সিলন হইয়াছে 

অনপদামষলে | অন্যান্য মঙ্গলকাব্োর তুলনায় অন্গদামঙ্গল অনেকটা 



৩২৬ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিতা 

গ্লীতিরসপ্রধান। ইহাতে প্রসঙ্গপল্পবের মাঝে মাঝে অনেক গীতিকুস্থ্ম 

সৌরভ বিস্তার করিতেছে । এইজন্যই অন্নদ্ামঙ্গলের অংশবিশেষকে 

পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ গীতিনাট্যে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছিল। 
অন্যান্ত মঙ্গলকাব্যের তুলনায় অন্লদামঙ্গলের পটভূমিকার শ্রামন্তী 

অধিকতর স্থরভিত। বাংলার কাব্যকাননে ভারতচন্ত্র উদ্ভানের 

পারিপাট্য ও মালঞ্চের পরিচ্ছন্নতার হ্ষ্টি করিয়াছেন। হীরা মালিনীর 

মালঞের সঙ্গে তাহার কাব্যের উপমা চলিতে পারে! ছুইয়েতেই 

বসস্ত ছাড়া অন্ত খত নাই। 

অরদামঙ্গলের ভাষাতেই বত'মান যুগের আদর্শ ভাষার স্ত্রপাত। 

নব-যুগের হ্যত্রধার ঈশ্বর গুপ্ত 'ভাষার ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রেরই শিষ্কু, 
মুলাঁজোড় হইতে কীচড়াপাড়ার দুরত্ব ত বেশিনয়। অন্নদামজলের 

ভাষা! বতণ্মান যুগের ভাষার মতো “যাবনীমিশাল।” সর্বনাম 
ও ক্রিয়াপদগুণির রূপ বর্তমান যুগেরই মত। ভাবতচশ্দ্রের প্রত্যেক 

গ্রবাদ-প্রবচন ও লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গ আমাদের সুপরিচিত । বাংলার 

প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন যেমন তাহার রচনায় অবাধ প্রবেশ লাভ 

করিয়াছে, তাহার রচিত স্থুবচনগুলি তেমনি বর্তমান যুগে অভিনব 

প্রবচনে পরিণত হইয়াছে 
ভারতচন্দ্রের সঙ্গে বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া ও ২৪ পরগণা এই 

চারিটি জেলার গভীর নন্বন্ধ। এই চারি জেলার ভাষণভঙ্গীর 

বৈচিত্রের সমন্থয়'লাভ করিয়াছে ভারতের ভারভীতে । আজিও ইহাই 

বাংল৷ সাহিত্যের আদশ ভাষা। 

ভারতচন্ত্রের রচনায় ০1595109] শৈলীর সঙ্গে [02327351০ শৈলীর 

কলাসঙ্গত সমাবেশ ঘটিযাছে। নংস্কতাস্থগ আলক্করিকতার সঙ্গে 

খাটি বাংলার. রঙ্গরনিকতা, অব্নপুর্ণার মুখের ক্লেযোক্তির সঙ্গে 
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নিরক্ষর পাটনীর বাঙ্গালীজনকুলভ সরল আকিঞ্চন, অবাঙ্জালী €) বীর" 
সিংহতনয়! বিদ্যার টবগ্ধের পাশে খাটি বাঙ্গালী মালিনীর হাবভাব 
ঠারঠমক, অন্গদার রাজরাজেশ্বরী মুতির পাশে জরতীবেশে মহামায়া 
মায়ারপ--এই সমস্ত 18551০8] ঢডের সঙ্গে 1২0128760 ঢঙের 
মিলনের নিদর্শন । ্ 

রাজকবি কেবল রাজকীয় ্রশ্বর্ষেরই বর্ণনা করেন নাই। 
ংলার চিরন্তন দারিত্র্যও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। হরিহোড়ের 

জননীর কাঙালিনী রূপ তুলিকার একটি পৌচেই অনন্যমাধারণ হইয়া! 
ফুটিয়াছে। রাজপুবীর অতি নিকটেই আমরা দেখিতে পাই হীরা 

মালিনীর কুটার। ভারতচঙ্জ্ের রাজসভা যাহাই হউক--তীহার দেশ 

ভিখারী শিবের দেশ। সেই শিবের সব দিন ভিক্ষাও মিলে না। ঘু'টে 
কুড়ানীর বেট! ও ধনেশ্বরের মধ্যে কেবল অন্নদার কপার তারতম্য 

ছাড়া অন্ত কোন প্রভেদ নাই, সন্তান ছুধেভাতে থাকিলেই সাধারণ 
বাঙ্গালী জীবনের চরম চরিতার্থতা--বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের 

মহাকবি রাজসভায় গৌরবাসন পাইয়াও এসব কথা ভোলেন 
নাই। 

অন্নদামঙ্গল সন্বদ্ধে সব চেয়ে বড় কথা-_-ইহাতে দেশের সর্বপ্রকার 

ধর্মন্ের নিরসন হইয়াছে । অনদামঙজলে চত্ডীদেবীই সর্বহ্ন্থের 

লমাধান করিয়া তাহার রুদ্রাণী বূপ পরিহার করিয়া ভক্তবৎসলা 
অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করিয়াছেন। কোন দেবতার সঙ্গে তাহার 

আর ঘন্ব নাই। বরং কাহারে মনে সেরূপ হচ্ধের উদয় হইয়! 

থাকিলে তিনি তাহার নিরসন করিয়া দিতেছেন। যে ব্যাসকে 

হরি ত্যাগ করিলেন, হর নানাভাবে বিড়দ্বিত করিলেন, ব্রন্মা আত 

দিলেন না, গঙ্গা ধাহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না, ভক্তবৎসল! অরদং 
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ঠাহাকে তাঁগ করিতে পারিলেন না। জননী সন্তানকে শাপন 

করিতে পারেন, কিন্তু ত্যাগ করিতে ত পারেন না। 

“জগজ্জননী মাতা সবারে সমান। শক্তিরূপে সকল শরীরে 'অধিষ্ঠান ॥ 

হরিহর সকলেরই ক্র মিত্র আছে । শক্র মিত্র এক ভাব অগ্রদাঁব কাছে |” 

'অয্দামঙ্গল পড়িলে মনে হয়, ভয়ের তাড়নায় যে ভক্তি ও!হাব 
দিন ফুরাইয়াছে--করুণ। ও তজ্জাত কতজ্ঞতার মধ্য দিয়া সহজ 
ত্বাভাবিক ভক্তির দিনের স্থত্রপাত ভারতচন্ত্র হইতেই। 

ভারতচন্রের পব বাঙ্গালীব জাতীয় জীবনে যে অশুর্ব যুগান্তর, 

রূপাস্তর ও বৈচিত্রা ঘটিণ, তাহাতে সবই ওপলটপালট হইয়া গেল ! 

জাতীয় জীবনধারা নৃতন বেগ, নৃতন গতি পাইল। যাহ কিছু 

সংস্কারবন্ধ, (০0100%20001581), নিয়মকানুন বিধিগণ্ডীতে পরিচ্ছিন্ন 

তাহা ক্রমে, লোপ পাইল। রামপ্রসার্দের কবিজীবনেই নবীন যুগের 

শুকতারার আবির্ভাব হইয়াছে । রামপ্রপাদও বিদ্যান্্ন্দর রচন! 

করিয়াছিলেন--অতএব তাহার জীবনেই প্রাচীন যুগের শেষ 

হইয়াছে । পদাবলীর রামপ্রসাদ যে গীতিধাবার প্রবর্তন করিয়াছেন 

তাহাই ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, উপাখ্যানমূলক ভাবতচন্দ্রের 
ধার! পাচালীর মধ্যে রূপান্তর লাভ করিয়াছে । 

ভারতচন্দ্রের পর সাহিতো যুগান্তর আসিষাছে--গঞ্সাহিত্যের 

প্রবন্তনে। জাতীয় সাহিত্য-জীবন ছুটি শাখায় বিভক্ত হইয়া 

গিকাছে। কাব্াসাহিত্যকে একা যে ভার বহন করিতে হইত সে 

ভরের অংশ গগাসাভিত্য পাইয়াছে। কাব্যসাহিক্যের অনেক 

দানিত্বই গগ্নাহিত্য গ্রহণ ও বহন করিরছে। মঙ্গলকাবোর কবির! 

জাতির যে কৌতুহ্্, যে রসতৃষ্ণা মিটাইত ঈশ্বরগুপ্তের পর 
হইতেই গন্ধে রচিত কাব্য ও উপন্যাস তাহাই করিতেছে। 
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ভাঁরতচন্দ্রের ভাবধারা তাই গগ্ঘসাহিত্যের অরণানীতে আত্মুবিলোপ 
করিয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথ উত্তরাপ্িকার-স্থত্রে ভারতের সকল মিষ্টিক কবির 
কাছে অল্পবিস্তর খণী। বৈষ্ণব কবিদের কাছে তিনি যতটুকু খবী, 
রামপ্রসাঘের কাছে ততটুকুই খণী। সহজ স্বাভাবিক এই খণকে 

রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতলারে কতকটা আত্মসাৎ কবিয়া লইয়াছেন বটৌ, 
কিন্তু জ্ঞাতসারে তিনি যত দূর মস্তভব এড়াইয়! চলিতে চাহিয়াছেন। 
রবীন্মনাথের মিষ্টিক কবিতাদ্ শাস্ত ও দাশ্যরসের প্রতিপত্তি 

বেশি। সখ্য ও মধুব রস আছে বটে, তাহা কিন্তু ঠিক বৈষ্ণব ধরণের 
নয়। ব্রজবাখালদেব অকপট আত্মহারা ভাব ববীন্দ্র-লাতিতো 

পাওয়া যায় ন|--ব্রজগোপীদের উন্মাদনা, ব্যাকুলতা, আকৃতি, 

আত্মবিশ্মতিও স্থসংযত ভাবাবেগের কবি রবীন্ত্রনাথের মিটিক 

কবিতায় নাই। "তাহা ছাড়া, ববীন্দ্রনাথ মিষ্টিক কবিতায় পরকীয়। 

প্রীতির আহ্রূপ্যকে (4919£5) সাবধানে এড়াইয়া চলিয়াছেন ॥ 
রামপ্রপাদের কাব্যে যাহা মুখ্য রস অর্থাৎ বাৎসল্য রস, তাহা 

ববীন্গনাথেপ মি্টিক কবিতায় নাই কাট, কিন্তু ববীন্দ্রনাথের অন্যান্য 

রচনার মধো বাৎসলা-মাধুর্ধয প্রশস্ত স্বান লাভ করিয়াছে । 

শাস্তবসের কবি রবীন্দ্রনাণের কাব্যের 05500150 এর মুগ 

সর খু'জিতে হইবে উপনিষদে ও রামানজের বিশিষ্টাদ্বৈতধাদে । 

রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক কাবা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবান্থিত 

হইয়াছে ধাহাদের দ্বারা, তীহাবা বাঙ্গালী কৰি নহেন-তাহারা 

হিন্বস্থানী। ভগবান ও ভক্তের মধ্যবত্ী কোন প্রতীক, প্রতিমা, 

রূপক বা পৌরাণিক আখ্যানকে স্বীকার না করিয়া 'অপরোক্ষ- 

ভাবে যে রপময় ভাগবত সম্বন্ধ, তাহার সন্ধান যদি কবি কোথাও পাইয়া 
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থাকেন, তবে তিনি পাইয়াছেন-_কবীর, নানক, দাছু, রজব, স্রদাস 

ইত্যাদির রচনা হইতে। 
তবু শ্বীকার করিতেই হইবে, ববীন্দ্রনাথের কবিতায় রামপ্রসাদের 

প্রভাব বরং কিছু আছে--ভারতচন্দ্রের প্রভাব মোটেই নাই। 

ছন্দ, ভাষ! ও ঠবরাগ্যের স্থরের দিক থেকেও বৰীন্দ্রনাথ 

যামগ্রসারদের কাছে খণী। লোচনদাস ছাড়া রামপ্রসাদের আগে 

চলতি বাংলার নিজন্ব, প্রাণবন্ত অবাধ সরল অকপট ভাষায় কোন 

বড় কবি কথিত! রচনা করেন নাই। বামপ্রসাদের পদে ষে ছন্দ-- 

ভাহাই বাংলার নিজস্ব হসস্তভবহুল ছন্দ। কিন্তু আশ্চার্য্ের বিষয়,-- 

বামপ্রসাদের আগে এছন্দ লোচনদাস ছাড়া সৎসাছিত্যে কেহ 

বাবহার করেন নাই। স্বাধীনচেতা, সাহসী, বিদ্রোহী ও তেজস্বী 

জাতীয় মহাকবি" রামপ্রসাদই প্রথম বাংলা মায়ের নিজন্ব ছাদে 

ভদ্রকালীর প্রতিমা! গড়িয়াছেন। রামপ্রসাদের পরে রবীন্দ্রনাথের 

আগে পর্য্যন্ত কোন কবি এ ছন্দকে সৎসাহিত্যো স্থান দিতে সাহসী হন 

নাই। গোপাল উড়ে ভারতচন্দ্রের বি্যানুন্দরকে এই ছন্দে অভিনবরূপ 

দিয়াছিলেন। শব্ধালঙ্কারের ঘটা-সমারোহের যুগে রামপ্রসাদ পদাবলীতে 

সম্পূর্ণ মৌলিক অর্থালঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদ্যান্থন্দর রচনায় 
যে রামগ্রসাদ অলঙ্কার প্রয়োগে সংস্কৃতকবিদের দাসত্ব করিয়াছেন-- 

সেই রামপ্রসাদ পদাবলীতে প্রায় নিরাভরণ নিরাবরণ ভাষায় প্রাণের 

গভীর বার্ত। প্রকাশ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের পদাবলীর ভাধায় 

ঘেরূপক উপমা দেখা যায়_-তাহা বাঙ্গালীর চিরদিনকার প্রাণের 
ভাষারই অঙ্গীভূত। রামপ্রনাদের এই রচনাভঙ্গী বাংলা গ্রাম্যগীতি- 

সাহিত্যে বহুদিন পধ্যস্ত চলিয়্াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও বামপ্রলাদের 
কাছে খণী। 
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ডারতচচজ্দ্ের রচনায় অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কারের প্রতিপত্তি খুব বেশি। 
ভারতচন্ত্র তাহার বক্তব্য অধিকাংশ স্থলে পুষ্পিত অলঙ্কত ভাষাতেই 
ব্যক্ত করিয়াছেন। 

অর্থাস্তরন্যাস, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, অস্ঙ্গতি; উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি 
ইত্যাদি অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে ভারতচন্ত্রীয় কাব্যে মাধুর্য অপেক্ষা 
চাতুধ্য বেশি। ইহা পূর্ববস্রিগণের অন্রৃতির ফল | ইহা কবি- 
হৃঙ্নয়ের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি না বলিয়া শিল্পীর লেখনীর কাকুকার্ধয 

বল! যাইতে পারে । কবিতার ভাবময় জীবনের সহির্ত ইহার সম্বন্ধ 
ঘনিষ্ঠ নয়। কর্ণের কবচ কুগুলের মত ইহা কবিতার অঙ্গীভূতও নহে । 

তাই অনায়াসে এগুলিকে মূল কবিতার অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
বাগবিলাসকলার নিদর্শন বলিয়া চালান যায়।--স্ুক্কি, সুভাধিত, 

গ্রবচন, ০6০00০6০৭ 111)63, 109851099 হিনাবেও শ্য়োগ 

করা চলে। 

আর এক শ্রেণীর অলঙ্কার আছে, তাহাকে ঠিক বহিরশীয় না বলিয়া 

অন্তর্ীয় অলঙ্কার বল! যাইতে পারে । ইহার মহিত কাব্যের সম্বন্ধ 

এত ঘানষ্ঠ যে ইহাকে কাব্যের লাবণ্য বল! যাইতে পারে। কবির 

মন্মকোষ হইতে কাব্য এই অলঙ্কারের শ্রী অঙ্গে লইয়াই আবিভভৃতি হয়। 
কবিতার অংশবিশেষে ইহার অবস্থিতি নহে, সমগ্র কবিতার সর্বাঙ্গ 

জুড়িয়া ইহা বর্তমান থাকে-_-কবিতার জীবনরাগও এই শ্রেণীর অলক্ষত 
ভঙ্গিকে অবলম্বন করিয়াই উদ্ভাসিত হয়। 

সাধারণতঃ বক্রোক্তি ও ব্যাঞ্জনা-লক্ষণ-ক্রাস্ত বাক্যভঙ্গিই 

এই শ্রেণীর অলঙ্কারের আশ্রয়। রামপ্রসাদের আলঙ্কারিকতা এই 
শ্রেণীর। ভারতচন্ত্রের অলন্কত ভঙ্গীর রঙ্গতবঙ্গ মাইকেল পধ্যস্ক 
পৌছিম়াছে.। তারপর রবীন্দ্রনাথের পূর্বব পর্যন্ত অনেকটা মাইকেলেরই 
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অনুকরণ চলিয়াছে। রামগ্রসাদের অলঙ্কত ভঙ্গী যেন বাউল কবিদের মধ্য 

দিয়! ববীন্দ্রনাথে পৌছিয়াছে এবং শত শাখায় প্রসার লাভ করিঘাছে। 

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অনেক গুলি স্ভাষিত চরণ 'মাছে। এইগুলিনব 

নিন্মন্ব সরসতা আছে, কিন্ত মূল রচনার রসের এক কণাঁও ইহাদের 

অজে লাগিয়া নাই--ভগ্র মণালের তস্তর মতও এই অংশগুলিকে 

লমগ্রের সঙ্গে বাধিয়া রাখে নাই। 

এই ষে আভাশক-সটির কৌশল তাহাও পরবর্তী কবিদের মধ্যে 

দেখা যায় না1% ইংরাজ কবিদের মব্যে 2০০৪এর কাব্যে আভাণক 

হথেই্ই আছে-_কিন্ত 201১৬এর পরবর্তী কবিরা ঢ2০০৪এর আভাপক- 

স্থষ্টির ভর্গী কেহই বড় অনসরণ করেন নাই। 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবদেবীর স্তবের বাহুল্য ছিল। এই স্ততির 

প্রথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন অন্নদরণ করিয়াছেন। ঈশ্ববচন্ত্র অবস্তী 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই স্তুতি করিয়াছেন, অন্যান্য দেবদেবীর নহে। 

মাইকেলের কাবোর মঙ্গলাচরণ প্রাচ্য নহে, পাশ্চাত্য । তারপর এ 

প্রথা লুপ্ত হইয়াছে । কেবলমাত্র কতকগুলি নামাত্মক প্রতিশব ও 

বিশেষণকে ত্তবে সম্বোধন পদে ব্াবহ্ার-প্রথা কয়েকটি ব্রদ্মপগগীত ছাড়া 

আর কুত্রার্প দেখ! যায় না। কেবল মাত্র কতকগুলি নামের তালিকা 

দেয়৷ ভারতচন্ত্র পর্যযস্তই প্রবল ছিল। 

এই তালিকা দেওয়ার প্রথা ঈশ্বরগুপ্তেও দৃষ্ট হয়। দীনবন্ধু 
স্থরধুনী কাবোও তালিকা আছে, তবে এঁতিহামিক ও ভৌগোগ্িক 

তথ্যযোগে কতকট৷ অর্থগৌরব লাভ করিয়াছে। 

ভারতচন্ত্র অন্নপূর্ণার জরতী রূপ বর্ণনায় যে বীভৎস রসের অবতারণা 

করিয়া! শ্বণাঙ্গুগুগাদির উদ্রেক করিয়াছেন তাহা চমৎকার । এই 

ধরণের রসহুষ্টি পরবর্তী কোন কবির রচনা দেখা যাগ্গ না। মাইকেলে: 
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যেটুকু আছে, তাহা দাস্তে হইতে আমদানী! উপন্তাসে আজকাল 

এইরূপ রসহ্যষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের পর সমাগত নব 

সভ্যত। নাকে কাপড় দিয়! এই শ্রেণীর রসন্গ্থিকে পাশ কাটাইয়া গেল। “ 
শ্লেষষমক অন্ুপ্রাসের প্রয়োগ এখনো চলে, চিরকালই 

চলিবে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত রাশীকত শ্লেষ, যমক, অনরগ্রাপ 

গ্রহ করিয়া একসঙ্গে গীথিয়। দেওয়ার প্রথা গ্ুগ্তকবি ও 

দ্াশুরায়ে আলিয়া শেষ হইয়াছে । অনায়ালে যাহা! আমে বর্তমান 

যুগের কবিবা তাহ।ই গ্রহণ করেন-- গ্লেষযমকের শোর্ভীষাত্রা বাহির 

করার দিন গিয়াঞ্চে। নাধিকার রূপবর্ণনার চিরপ্রচলিত ভাঙতীঞ্ন 

ধারার ভারতচজ্জেই শেষ। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী শিল্পীর! রূপটিকে 

সত্যসত্যই স্পষ্টর্ূপে মাঁনপসচক্ষে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। বন্থবিধ 

সলঙ্কারের উদাহরণের আতঙ্সবাদিতে চোখে ধাধা! লাগাইতে 

চাহেন না--অলঙ্কারের বাহুল্যে তাহার! মানসপ্রতিমার লাবণা ঢাঁকিতে 

চাহেন না। আগিরসের নিলজ্জ বর্ণনাকে চরমে তুলিয়। ভারতচচ্র 

তাহাকে কাব্য হইতে চর বিদায় দিয়াছেন। 

ভারতচন্দ্র ছন্দে যেটুকু বৈশিষ্ট্য স্বস্তি করিয়াছেন তাহ তেমন 

অনায়াস, সহঙ্গ, সরল, সাবলীল নহে বলিয়া ঈশ্বরগ্ঠপ্তও তাহাকে 

অনুলরণ করেন নাই। পরেও তাহা! অন্ুস্থত হইতে পারিত, কিন্তু 

মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের অমিআঅতায় বোধ হয় তাহ! আর সচলে নাই। 

ছেমচগ্্র দশমহাবিদ্যায় সে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে সফলকা 

হন নাই। তারপর বৈষ্ণব কবিদের ছন্দোবৈচিত্রয আসর জুড়িয়া 

বসিল। ভারতচন্দ্রের স্তবের ছন্দ পরে স্তবেই চলিয়াছে, কবিতান়্ 

চলে নাই। 

ভারতচন্ত্রের ভাষা খাটি বাংলা, তবে তাহাতে ফারণী প্রভাষ 
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প্রচুর। এত বেশি ফারসী শব্ধ পূর্বে এবং উনবিংশ শতান্দীতেও 
কাহারও রচনায় দেখা যায়না। ভাষায় গ্রাম্যতাকেও তিনি 

দোষ মনে করেন নাই। পরবর্তী যুগে ফারসী প্রভাব একেবারেই 
গেল, ঈশ্বরগুপ্তের পর কাব্যে খাটি বাংলার আদরও কমিয়া 

গেল। ব্রাঙ্গগ্রভাবে গ্রাম্তা একেবারে নির্বাসিত হইল। 

বাংলাভাষার স্বা তন্ত্রবোধ প্রবুন্ধ হওয়ায় এখন আবার খাটি বাংল! এমন 

কি ভাষার গ্রাম্যতাও কাব্যে স্থান পাইয়াছে। 

ভারতচন্দ্রের ভাষার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা তাহার পরবর্তী 

ও রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কবিগণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই । ইঈশ্বর- 

গুপ্তের পর ইংরাজি ভাষার প্রভাবে কাব্যের ভাষা কতকটা অস্বচ্ছ 

ও কন্ত্রিমতাপুর্ণ হইয়! পড়িয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের আগে পর্য্যন্ত কোন লব্বপ্রতিষ্ঠ কবির কাব্যে ্ষ্টভাবে 

দৃষ্ট না হইলেও রামপ্রসাদের ধারাটি বেশ চলিয়া আসিয়াছে। 

মাইকেল যে যুগের প্রবর্তক সে যুগে বাংল কাব্যপাহিত্য একদিকে 
পৌরাণিক ও এতিহাসিক প্রভাব, অন্তদিকে উয়োরোপীয় প্রভাবে 

আবিষ্ট। থগণ্ডকাব্যে রামপ্রপাদের গ্রভাব থাকিবার কথা নয়। 

হেমচজ্জের দশমহাবিগ্ায় রামপ্রলাদের প্রভাব সামান্য আছে। কিন্তু 

গীতিস্সাহিত্যে বামপ্রসাদ্দের ভঙ্গী বরাবর অনুস্থত হইমাছে। প্রসাদী 
ধারা কমলাঁকাস্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, দাশুরায়,। রামছুলাল মুন্সী, রাজা 

রামমোহন, বাজা শিবচন্দ্র রায়, নবীনচন্দ্র চক্ররর্তী, শ্তামাচরণ ব্রদ্ষচারী, 

ঈশ্বরচন্দ্র দাস, রপিকচন্দ্র রায়, রূপটাদ পক্ষী, ছাতু বাবু, ভ্রৈলোকানাখ 
সার্যাল, নীলক্, বিষুরামচট্টোপাধ্যার, গিরীশচন্দ্র ও রজনীকান্তের 
মধ্য দিয়! বর্তমান যুগে চলিয়া আসিয়াছে । দেশের পাচালী গান, 
রুবির গান, বাউল সঙ্গীত, শ্বামাসঙ্গীত, দেহতত্বের গান, যাঝ্ার গান 
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ইত্যাদি গ্রাম্য সাহিত্য রামপ্রসাদের গ্রলাদে পুষ্ট। এমন কি 

ত্রাঞ্চদক্সীতগুলিতেও বৈধান্তিক রামপ্রসাদের প্রসাদ-কণা পাওয়া 
যায়। 

রামপ্রসাদের রচনা বাংলাদেশের অস্তরের অস্তরঙ্গ--বাংলার মাটি 

চিরিয়। উহা! মৃচ্ছিত হইয়াছে--বাংলার হৃদয়ের র্সাহুভূতির অস্তরতম 
বৈশিষ্ট্য উহাতে ফুটিয়াছে। বাঙালী উহাতে আপনার ভক্ত ও আর্ত 

হৃদয়ের প্রতিধ্বনি লাভ কন্িয়াছে--সঙ্গীতের রূপ ধরিয়া উহ! গ্রামে 

গ্রামে মাঠে মাঠে গৃহে গৃহে প্রতিধ্ধনিত হইবার সুযোগ লাভ 

করিয়াছে । ভাষার ও ভাবের সহিত স্থরের যেমন সামঞ্জশ্য আছে, 

তেমনি বৈশিষ্ট্যও আছে। ভারতচন্দ্রের ঢর্গে লেখা সংস্কৃত দমাসবছল 

রামগ্রলাদী গানগুলি কিন্তু বেশিদিন চলে নাই। 

রাজপভায় রৌপ্যশঙ্খলে বন্দী ভারতচন্ত্রের রচনা এ দেশের 

অন্তরের সামগ্রী হইবার স্থযোগ পায় নাই। বামপ্রসাদ নকল শৃঙ্খল 

এমন কি শৃত্খল] পথ্যস্ত ভাঙ্গিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। ভারতচন্জ্র সাধ 

করিয়া প্রচলিত কাব্য-রীতির শৃঙ্খলে বাধা পড়িয়া লেখনীর স্বাধীনতাকে 

ক্ষু্ন করিয়াছিলেন। কাব্যরাষ্ট্রের আইনকান্ধন মানিয়া চলাকে তিনি 

কবিধশ্দী মনে করিতেন। ভারতচন্ত্র দেশাস্তর হইতে স্থনারের 

আমদানী করিয়া বাংলার বি্ার সহিত মিলাইয়া অপরূপ 
শিল্পকলার স্থত্ি করিয়াছিলেন। নাগরিক কবির' প্রভাব" 

পল্লীর মুক্ত প্রান্তরে পৌছে নাই--রাজ্সভাবর গুণীর গুণ 

প্রজাসাধারণ উপলদ্ধি করিবার স্থযোগ পায় নাই--'বিষ্তার? 

কবির বিদ্ভা বিদ্বংসমাজের গণ্ডতী পার হইতে পারে ণাই। 

তাহার রচনান্ব সঙ্গীতের তারল্য মা থাকায় কণ্ঠ হইতে কণ্ঠানতরে 
প্রবাহিত হইবার স্থযোগ পায় নাঁই। তাই ভারতচগ্ত্রের প্রভাব 
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কাবাসাহিত্যে বেশিদুর অগ্রনর হয় নাই। ভারতচন্দ্রের ভাব 
নবজাগরিত গ্চসাহিত্য কতকট1 বহন করিতে লাগিল। 

ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গী নগরের বাধা পথ ধরিয়া নাগরগণের সঙ্গে 
সঙ্গে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিল। বিদেশী সভাতা পথ আটকাইল। 

রামপ্রসাদের ভঙ্গী গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিল গ্রামপথ দিয়া ন্গরে ফিরিয়া 

আনিয়াছে। মাইকেল দেশের গীতি-কাব্যের ধারার অবরোধক 

ছিলেন না, উপ।খ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যের ধারাকেই তিনি রোধ করিয় 

নবধারার প্রবর্তন করিলেন। যখন মুদ্রীযন্ত্র ছিল না, সাহিত্যিক ও 

শিক্ষা বিষয়ক প্রতিটান ছিল না, তখন কথক ও গাপ্ননের কণই 

এক মাত্র সাহিত্য প্রচারের সহায় ছিল। গোপাল উড়ে বিছ্যানুন্দরকে 

গানে ঢালিয়া নাগরিক সভায় কতকট গ্রচার করিলেও ভারতচন্দ্র সমগ্র 

দেশে এই হৃযৌগ পান নাই । বাংলাদেশে সাহিত্য চিরকাল ধশ্মেরই 

অঙ্গীভূত ছিল। বাঙালীর ধন্মনিষ্ঠ। ও রূসবোধ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত | 
তাই ধশ্মাত্মকতা ধাহার রচনায় প্রবল, তাহারই রচন। প্রতিপত্তি লাভ 

করিত। অবিমিএ সাহিত্যুরসবোধ যখন দেশে প্রবুদ্ধ হইল তখন কাব্য- 

সাহিত্যের অভিনব রূপও প্রতিষ্ঠিত হইল। সাহিত্য আর ধর্দের 

দ্বাসত্ব করিতে রাজী হইল না। ধর্মমূলক পুরাতন সাহিত্য থাকিয়া গেল, 

উপভোগ্য হইয়া রহিল বটে, কিন্তু অন্থকরণীয় হইল না। ভারতচন্জর 

'ক্মাজ উপভোগ্য, কিন্তু অনুকরণীয় নহেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র শুপ্ঠের রচনায় ভারতচস্ত্রের প্রজ্তাব ভাসা-ভামা ভাবে 

পড়িয়াছিল, অন্তর পর্যযস্ত পৌছে নাই । তাই ঈশ্বরচন্দ্র ভারতচন্দ্রের শ্লেষ, 

মষুক, অন্রপ্রাপাদ্ি শব্ালঙ্কারেরই অনুকরণ করিয়াছেন--ভাবস্তঙ্গী, 

রলাদর্শ এমন কি ছন্দোটৈচিত্রা পর্য্যন্ত কিছুই গ্রহণ করেন নাই 1 ভারত- 

চজের শেষ ও প্রাধান অন্গকারক মদনমোহন তর্কালক্কান্ব | মদনমোহূনের 
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বামবদত্তার ভাবভর্জী, রস, ছন্দ সবই ভারতচন্ত্রের অনুস্তির ফল। 

বাসবদত্তা আজ বিশ্বৃতপ্রায়। রঙ্গপালের বর্ণনা-চাতুর্ধো ভারতচন্ত্রকে 

মনে পড়ে। আর দীনবন্ধু নাট্যপাহিত্যে ও বস্কিমের উপন্যামে 
ডারতচন্দ্রের মালিনী-চরিত্রের কিছু আভাস পাওয়া যায়। ভারতচজেষ 

পর আর নায়ককে রক্ষা করিবার জন্ত মশানে দেবীর আবির্ভাব হয় 

নাই,_ নৌকার সেঁউতি বা ঘটে আর সোনা হইয়া যায় নাই-_প্রেমিক 
আর মায়ামস্ত্রে ও মায়াযস্ত্রে স্থুড়ং কাটিয়া! প্রেমিকার ঘরে যায় নাই,--- 

প্রতিপালক ভূম্বামীর আর নিলজ্জ স্তব শোনা যায় নাই, দেশপ্রোহীর 
কেহ গুণ গান করে নাই বা বীরেরও কেহ অমধ্যাদ! করে নাই । 

আদি রসের নিলল্জ বর্ণনা আর চলে নাই--"এখনকার সাহিত্যে 

প্রচলিত নারী-ন্ধপবর্ণনাব পদ্ধতির সঙ্গে ভার তচগ্দ্ের অতুযুক্তিমূলক নৈষধী 
বা বাণভটী পদ্ধতির কোন মিলই নাই। বঙ্ষিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে 

আসমানির রূপর্ণনায় ভারতচন্ত্রীয় ভঙ্গীকে বাঙগই করিয়াছেন! 

ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গির দিন মাইকেলের আবির্ভাবে ফুরাইঘা 

গিয়াছে । কৃষ্ণনগরের কবিটিকে আদর হইতে সরাইবার জগ্যই 
মাইকেল যেন উঠিয়া! পড়িয়! লাগিয়াছিলেন। বামপ্রসাদের রচনাভজিয় 

ধার! এখনএ অস্তঃসলিল! হইয়া গীতিকাব্যের মধ্য প্রবাহিত হইতেছে। 



নিধু বাৰু 
নিধৃবাবুর প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত। উহার জন্ম হয় ১৭৪১ 

খৃষ্ঠাে, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পূর্ববে। নিধুবাবু উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন, কারণ তাহার ৯৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। 

নিধুবাবু খান কণিকাতারই লোক ছিলেন। তাহার জন্ম হয় 

হুগলী জেলার চাপতা গ্রামে। এদেশে সর্বগ্রথম ধাহার] ইংরাজি 

শিখেন, নিধুবাব তাহাদের মধ্যে একজন। ৩৫ বৎসব বয়সের সময় 

নিধুবাবু ছাপরায় কালেকটাবিতে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন এবং ১৮ 

বৎসর এই কাধ্য করেন। সেখানে ভাল ভাল ওস্তাদের সংস্পর্শে 

আসেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার গানবাজনার সথ ছিল--এখন 

ভাল ওন্তাদ পাইয়া তিনি টপপা, গজল, খেয়াল, £ংরি ইত্যাদি নানা 
শ্রেণীর সঙ্গীত শিক্ষা কবিলেন। হিন্দীগান শিখিয়। তাহার মনে 

হইল, বাঙ্গলাতেও হিন্দীগানের অন্ুসবণে গান লেখা চলিতে পাবে। 
অতঃপর তিনি শোরিমিঞার টপপার অনুনরণে বাঙ্গালায় সদীত 

রচনা করিতে থাকেন। তাহার সঙ্গীতগুপি তিনি নিজেই গাহিয়া 
প্রচার করিয়াছিলেন। 

ওস্তাদরা যে সকল গান গাহিয়া থাকেন সেগুলিতে ভাষার 

এখ্বধ্য থাকে না,-ছন্দোবন্ধের চমৎকারিতা থাকে না; সেগুলি 

হয় স্বল্াক্ষর, সংক্ষিপ্ত, অল্প কয়েকটি কথায় সমাধ্চ। ইহার 

প্রধান কারণ তাহার! তাহাদের সঙ্গীতে কবিকে কৃতিত্বের 
ভাগ দিতে চাছেন না । সম্পূর্ণ মরধ্যাদাট। তাহারা নিজেরাই পাইতে 
চাছেন। রবীন্্রনাথের গান শুনিয়া লোকে ঘেমন সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা 
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করে, 'গানখানি কাহার রচিত?" তাহাদের গান শুনিয়া সেইকপ প্রশ্ন 
কেহ করে না, করিবার প্রম্নোজনও বোধ করে না, কে গাহিতেছে 

তাহাই জানিবার জন্য শ্রোতারা ব্যগ্র য়। গানের বাণী সংক্ষিপ্ত হইলে 
ওন্তাদর] স্থরকে খেলাইতে পারেন, গমক গিঠকির্ির দ্বার! গানের 

সকল ফাক ভরিয়া দিতে পারেন। রাণীট। তাহাদের সঙ্গীত-মুচ্ছনার 
একট1 অবলম্বন মাত্র । 

নিধুবাবু হিন্দীর সেই স্বল্লাক্ষর গানের অঙ্গকরণে গান বচন! 
করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার গানগুলি এত সংক্ষিপ্ত-_-এবং তাহাতে 

ছন্দোঝস্কারের বা রচনাসৌষ্টবের প্রতিপত্তি নাই। কোনটিই পুরা! 

গীতিকবিতার আকার ধারণ করে নাই। নিধুবাবু যদি বজদৈশের 
কবিদের অন্থকরণে গান লিখিতেন, তাহা হইলে তাহার গান পদাবলীর 

আকার ধারণ করিত। এইগুলি অর্দন্থষ্টি--গায়কের কণ্ঠে 

এইগুলি পূর্ণতা লাভ করে--তখন তাহ। পূর্ণসথঠিতে পরিণত 
হয়। গীতিকবিতার আদর্শে নিধুবাবুর সমস্ত সঙ্গীতের বিচার 
করিলে চলিবে না। 

নিধুবাবুর গানগুলি এক একটি ক্লোকের মত। অমরু শতকের 

এক একটি শ্লোক যেমন অন্থর।গের বৈচিত্র্য ভাবঘন ও রসাটা, 

'এইগুলিও সেই শ্রেণীরই রচন]। 

গানের বাণীর জন্যই নিধুবাবু খুব বড় নহেন। তিনি এই বাণীর 
মধ্য দিয়া এদেশে টপ প। সঙ্গীতের সি, প্রবত'ন ও প্রচার করিয়াছেন। 

সেই হিসাবে তিনি কলাজগতে চিরন্মরণীয়। 

বঙ্গদেশে যে সকল গাঁন পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহাদের সবই 
ছিল ধর্সঙ্গীত, তত্বসঙ্গীত, পরমার্থসঙ্গীত ও ভজননঙ্গীত। তবে গানের 
পথ দিয়া দেশের লোকের প্রেমের তৃষ্ণা মিটিত কিসে? বাধারুষেঃর 
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মারফতে হইলেও সে তৃষা মিটিত কীত'নঙ্গীতে। কিস্ত ভাহাদের 

' স্থান ছিল নাটমন্দিরে। চণ্তীমণ্ডুপে, বৈঠকে বা মজলিসে সেগুলি 

। পাওয়া সম্ভব হইত না। ভারতচন্ত্র কতকগুলি প্রেমসঙ্গীত বচন! 

কফরিয়াছিলেন--সেগুলি ছিল তীহার বিষ্যান্ছন্দর কাব্যের অন্তর্গত । 

সেগুলির ততপ্রচার হয় নাই। ন্নিধুবাবুর সঙ্গীত পাইয়] বাঙ্গালার বৈঠক- 

মজলিস হাফ ছাড়িয়া বাচিল। শুধু তাহাই নয়, যে গায়কের জীবন 

শুচি্থন্দর নয়, অথবা যাহারা সঙ্গীতমাধুধ্যে নাগরজনকে তৃথ্ধিদান 
করিত, তাহারা এই গানগুলি পাইয়া বাচিয়া গেল। ঠিক এই জিনিসটিরই 
দেশে যেন বড়ই অভাব ছিল। নিধুবাবুকেই এদেশে অপারমাথিক 
সঙ্গীত'ও গ্রাকতপ্রেমের সঙ্গীত রচনায় অগ্রণী বলা যাইতে পার়ে। 

নিধুবাবুর উপর বঙ্গের অন্ত কোন কবির প্রভাব বিশেষ দুষ্ট হয় না। 

রচনার গঠন-পরিপাটায ও বহিরঙ্গের দ্রিক হইতে কবির খণ করিবার 
প্রয়োজনই ছিল না । কারণ, তিনি এ ব্যাপার লইয়া একেবারেই 
থাথ! ঘামান নাই। এ বিষয়ে তিনি হিন্দী ওস্তাদদের বিশেষতঃ 

শোরি মিঞার পানে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। 

নিধুবাবু সম্পূর্ণ প্রেমের কবি-_প্রেমিক-প্রেমিকার প্রাণের কোন 
কথাই তিনি সঙ্গীতে মুচ্ছিত করিতে বাকি রাখেন নাই । যে সকল কথ 
সর্ধযুগে স্বদেশে চিরস্তন সতা, সেই কথাই যখন কবির উপজীব্য, 
তখন পূর্বতন কবির কথা না তোলাই ভাল । 

রচনার উপকরণ উপাদানের জগ্ভও নিধুবাবু কোন কবির নিকট 

খণী নন। কোকিল, ভ্রমর, কেতকী, শশী, কুমুদ, রবি কমল, চখাচখী 

ইত্যাদি লইয়া ষে কবি-সময়-প্রসিদ্ধিগুলি প্রচলিত আছে--সেগুলি 

কাব্যজগতের সাধারণের, সম্পত্তি, নিধুবাবু সেগুলিকে পরিহান্স. করিলেও 
কাব্যাংশে কোন ক্ষতি হইত বলিয়! মনে হয় ন1। 
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বৈষ্ণব কবিরা প্রেমদজীত-রচনায় কতকগুলি প্রচপিত বিধিপদ্ধতি 
ও অনুশানন মানিয়া চলিতেন-_নিধুবাবু কোন বিধি বাকোন অনুশাসন 
অনুসরণ করেন নাই। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রকৃতির নান! বৈচিজ্রাকে 
রাগরসের উদ্দীপক বিভাবস্বরূপ স্বীকার করা হইত--এবং প্রকৃতি 
শোভাত্রী ও বৈচিত্র্যকে প্রেমলীলার আবেষনীস্বর্ূপ অবলঘন কর! 
হইত--নিধুবাবু সে পদ্ধতির অছ্ছদরণ করেন নাই বলিনেই হয়। 
কোথাও বসস্তবর্ধার শোভাশ্রীর উল্লেখ নাই তাহা নয়, কিন্ত কবির 
প্রকৃতির প্রতি কোন মমতা নাই--কবি কোথাও মানবমনের উপর 
প্র্ৃতির প্রতৃত্ব বা প্রভাব হ্বীকাঁর করেন নাই। মানবহাদয়ের মাধুর্ষো 
কবি এতই মুগ্ধ ষে তিনি বহিঃপ্রকুতি ব1 ক্ট্টির প্রতি দৃষ্টি দিবার 
অবসর পান নাই। 

নিধুবাবু প্রাকৃত প্রেমের কবি। কিন্তু কবি প্রেমের নামে বৈষ্ণব 
কবি বা সংস্কৃত কবিদের মত কামলীলা বা কামান্তিকে কোথাও প্রশ্রয় 
দেন নাই। দেবতার ্বর্গীয় প্রেমকে তিনি কামনায় ভোগবতীনীরে 
নামান নাই-নরনারীর রক্তমাংসময় প্রেমকেই তিনি স্বর্গের মন্দাকিলী 
তীরে উন্নয়ন করিয়াছেন। তাহাই পরে রবীন্দ্রনাথের গানে পুম্পিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে শুয়। নিধুবাবুই বত্গান যুগের প্রেমগীতি-রচনায় 
গুরুত্বরপ। ভারতচন্দ্রও প্রেমগীতি রচনা কবিয়াছিলেন--কিন্ত 

প্রেমের গভীর আন্তরিকতা তাহার গানে নাই। প্রেমিকমদয়ের 
গভীর বেদনাময় আর্তি”ও আকৃতি নিধুবাবুর গানগুলিকে অপূর্ব করিয়া 
তুলিয়াছে। নিধুবাবু প্রধানতঃ বিরহের কবি বলিয়াই বোধ হয় 
ইহা সম্ভব হইয়াছে । প্রাচীন যুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস 
প্রধানত; ছিলেন সন্ভোগের কবি। সভোঁগে প্রেমের গভীরতার 
পরিচয় বা পরীক্ষা হয় না এরং তাহা ক্বভাবতই কামলীলার সহিত 
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বিজড়িত হইয়া পড়ে। তাহাদের যে কয়টি পদ বিরহের তাহাই 
উচ্চশ্রেণীর প্রেমকবিতা বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে । নিধুবাবুর 
কবিতায় চণ্তীদাসের মত প্রেমিকহৃদয়ের বিরহাত্তি মৃচ্ছিত। তাহার 
মতই নিধুবাবু পীবিতির প্রকৃত রীতির কথা বলিয়াছেন। 

বিরহের যত প্রকার বৈচিত্র্য আছে-_নিধুবাবুর গানে সকল 
প্রকারই স্থান হইয়াছে। নিধুবাবুর কাব্যের প্রণয়িণী কখনও মানিনী, 
কখনও প্রোধিতভতৃকা, কখনও খণ্ডিতা, কখনও কলহাস্তরিত]। 

নৈরাশ্, আত্মগ্লানি, আত্মবিস্বতি, অবসাদ, কাতরতা, ম্ৃত্যুবাসনা 

ইত্যাদি বিরহিণীর জীবনের সকল পঞ্চারী ভাবই তাহার গানের 

পুষ্টিলাধন করায়ছে-+কোথাও রোষণ! নাই। 
কবি বারবারই বলিয়াছেন,--“আমি বিরহের তাপে ও অন্থতাপে 

সারাজীবন পুড়িগ্া মরিতেছি-_আমি যতই উপেক্ষিত হই-যতই 
ব্যথ! পাই--তাহার ত্আাচ ষেন শ্রিয়ে তোমার গায়ে না লাগে--” 

“কিন্ত আমার এ অন্ৃতাপ তারে যেন নাহি লাগে।” 

কবি বলিয়াছেন-_গভীর ভালবাসার প্রতিদান কখনও মেলে ন।-_ 

বাহার প্রতিদান মেলে তাহা গভীর ভালবাসাই নয়। যে প্রাণ দিয়া 

ভালবাপিয়াছে তাহার প্রতিদ্ধন প্রত্যাশ! বাতুলতা ! না পাইলে ক্ুন্ধ 
বিরূপই বা! হইবে কেন? ভালবাসাই তাহার পুরস্কার, ভালবাসাই 

তাহার সাস্বনা। তবে বেদনা কেন? প্রেম 01:2001660 বলিয়া 

নয়--01)-50015019090 বলিয়াই কবির হথখ। 

দীনেশবাবু বলিয়াছেন_-'নিধুবাবুর প্রেম সমন্ত ছুঃখ নিজে সহিয়া 
প্রেমের পাদ্ধের গায়ে পাছে আচ লাগে এজন্ত সতর্ক । ইহাতে দেহের 

লোভ নাই, গ্রত্ধিদানের প্রত্যাশ! বা আকাঙ্ষা নাই। নিজ হ্ুখছুঃখের 
প্রতি দৃক্পাতও নাই । কেবল আছে প্রেমের পাত্রের পায়ে আঁত্মদান। 
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নিধৃবাবুর বিরহার্তিতে উচ্ছাস নাই, উত্তাপ নাই, আস্ট্রতা নাই-- 
একটা অবসাদ, অভিভব ও বিহ্বলতাঁর করুণ সুর সমস্ত গানেই ধ্বলিত 

হইতেছে । নিধুবাবুর গানের আয়তন, প্রকৃতি ও সুরের সহিত 
অবসাদ ও শ্াস্তপ্রস্ন ভাবেরই সামঞ্জস্য হয়--উহাতে উম্মাপনার 

অবসর নাই-- 

ভবভৃতিকে যদি স্পর্শনেজ্্রিয়ের কবি বল যায়, নিধুবাবুকে তবে 
দর্শনেজ্িয়ের কবি বলিতে হয়। নিধুবাবুর অধিকাংশ গানের সহিত 
নরনের সম্পর্ক | নয়নের এমন মোহ, এমন মাধুধ্য, এমন বিছ্বলতা 

কাহারও গানে দেখা যায় না। নিধুবাবুর গানে যি কোন সম্ভোগের 
কথা থাকে-_ তবে নয়নের সহিত নয়নের মিলনের সভোগ। যে প্রেমে 

উম্ম! নাই--যে বিরহে অস্থিরতা নাই_-তাহ! যদি কোন ইন্দ্রিয়কে 

আশ্রয় করে তবে তাহা নয়নকেই আশ্রয় করিবে--সে বিষয়ে সন্দেছ 

কি? নয়নের পথেই প্রেমের প্রবেশ--'নয়নে নয়নে আলিঙ্গন মনে মনে 
মিলিল। 'উভয্ন প্রণয় সংযোগ নয়ন কারণ তার। 'আগেকি 

জানিগেো সই এমন হবে, নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে' আগে 

নয়নে নয়নে আলিঙ্গন তারপর মনে মনে মিল । কবি প্রেমের গভীরতা! 
বুঝাইয়াছেন নয়নের গভীরত] দিয়া, “নয়ন মন ডুবিল নয়নে তোমার ।' 
সদা পরিপূর্ণ মোর নয়ন-কমল্প। কবি বলিয়াছেন--স্থধা হলাছল 

সুরা নয়নের তিনগুণ ।” “হথুধায় নয়ন তৃষা মিটায়, নুরায় সে মাতাইয়া 
তুলে, হলাহলে প্রাণে জালা! ধরায়_-এ জালা আবার স্থধা দিয়া 

নয়নই জুড়ায়., 'কুধামুখে তোমার আখি অমিয় রাখিবে। কটাক্ষ 

জীবন পায় বিরহ বিঘে |” 
১। ও বিধ্বদনে ধনি ছের না নয়নে। 

বধিতে কি আছে তব অনুগত জনে ! 
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খ। কিল নয়নে আর দিওনা! কখনে! 

শরে কব। নাই মরে বিষযোগ তায় কেন ? 

এইগুলি নয়নের হলাহল-ধমের কথ।। 
কবি অদর্শনের দুঃখকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন। দর্শনের বা 

নয়ন-গোচরের আনন্দকেই প্রেমজীবনের পরমানন্মস্বরূপ গণ্য করিয়াছেন । 

৯ | 

চা 

৩। 

| 

চা 

৮ | 

নু 

প্রবোধ কি মানে আখি না দেখি তাহারে । 

বুঝালে বুঝিবে কেন তার মত দেখে কারে ? 

আমার নয়ন মানে না] বল বুঝালে কি হবে সই। 

তুমি বল সে আসিবে আমি বলি কই কই। 
নয়ন নিকটে রাখি সদ দিবানিশি দেখি । 

দেখিতে দেখিতে তোরে অনিমেষ হয় আখি। 

হাদয়ে তাহার রূপ হেরিগো নম্গনে, 

কুস্থির কি হয় প্রাণ চাক্ষুষ বিহনে। 

ক্ষণ দরশনে আখি কদাচিৎ হয় সুখী । 

তৃষ্ণা শুধু বেড়ে যায় মনে টু'ড়ে দেখ দেখি। 

নয়নে নয়নে রাখি 

পলক পড়িলে আমি হই অতি দুখী । 

কি জানি অস্তর হও এ ভয় দেখি। 

সাধিলে করিতে মান কত মনে করি। 

দেখিলে তাহারে মুখ ভথনি পাশরি। 

নয়ন শীতল হয় দেখিলে যাহারে, 

দেখ দেখি কত সখ দেখিতে ভাহার়ে। 

নয়ন কাতর মোর তারে না দেখিলে 

চতুভূ'জ হই যেন লে মুখ হেরিলে। 
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মনে মনে মিলিম্া গেছে বলিয়া! নয়নকে ফাকি দিষে চলিবে 
না। “নয়ন তৃষিত সদা দ্িবাবিভাবরী।, 'প্রতিনিধি পেয়ে দই 
নিধি ত্যজা যায় নাঃ আখির তৃঙ্িই নিধিতুল্য। 

কবির নায়িকার নয়ন তৃপ্ত হইলেই সবেক্দ্িয় তৃথ্ধ। সবে্িয় 
ধন নয়নেই কেন্ত্রীভূত। নায়িকা বলিতেছেন, চাতকী যেমন 
বারিবিন্দু না পাইলেও কেবল নবঘন দেখিয়।ই সখী তেমন-- 

যবে তাবে দেখি অনিমেষ আখি হয়লে! তখনি । 

সুখে অচেতন হয় মোর মন শুনলো সজনি। 

কবি দেহের সৌন্দর্যের কথ! কোথাও বলেন নাই, সবন্ের 
মধ্যে নয়নকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন। কিন্তু কোথাও নয়নের সৌন্দর্য 
বর্ণনা করেন নাই! নমনের অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া তাহার 
নোহারিতা ব্যঙনায় প্রকাশ করিয়াছেন। নয়নই মনচোর-_নয়নই 
নয়নকে মুগ্ধ করে। 

১। আমার পবাণ করিয়া হরণ রাখিয়াছ প্রাণ নয়ন ভিতরে । 

২। কিজানিকি গুণেভুলালে নয়ন 

তোমার বিরহে না দেখি কাহায়ে। 

নয়নেই প্রিয়তমের বাস। নায়ক বলিতেছে-- 
মুকুরে আপন মুখ সতত দেখনা ধনি। ॥ 

আপনার রূপ দেখি অপরূপ অধীনে তুল কি জানি। 

নাবিক উত্তর দিতেছে-- 

মুকুরে আপন মুখ দেখিলে যে হই সুখী । 
নয়নে আমার বাস যে তোমার তাহারি কারণে দেখি। 

[প্রিয়তমকে নায়িব। নয়নেই লুকাইয়া রাখিতে চায়-- 

এসহে নয়নে রাখি পলক মুদিয়্া থাকি 
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* না দেখ না দেখি কারে এই বাসনা। 

নয়নই প্রিমতমের বরণে মঙ্গলঘট | » 
নয়ন কলম মোর আনন্দসলিল পূর 

জ্রযুগল আম্রশাখ! তাহে শোভমান। 

নয়নের কবির বিবহপীতে নয়নজলের অবসান নাই। নিধুর 
গান বিগলিত বিধুর নয়নের মধুর গান। নয়নজলেই প্রেমের 
মঙ্গলাচরণ, নয়ন-জলেই তাহার অবগাহন--নয়ন-জলেই তাহার 

মিলন--বিরহানলের উৎপত্তি নয়ন-জলে তাহার নির্বাণও নয়নজলে । 

এই নয়ন-জলে অভিষিক্ত প্রেম গঙ্গাজলে সাত পৃজারিণীর মত শুচিতা 

লাভ করিয়াছে। নিধুর কবিপ্রতিভার ষর্দি কোন মৃতিকল্পনা করা 
যায়_-তাহা হইলে সর্বাগ্রে আমাদের চোখ পড়িবে সে মুতিতে ম্বগের 

মত দুইটি ঢলঢল নয়নের দিকে । সে ছুইটি নয়ন করুণার ও 
মমতার আকিঞ্চনে ও আতিতে ভব] | 

কবিরা কবিতার শেষ পংক্তিকেই সবচেয়ে ঘোরালো করিয়! 

ছাড়িয়া ছেন। নিধুবাবুর ছিল বিপরীত রীতি--তাহার গানের 

প্রথম পংক্তিই হুইত্ব সবচেয়ে রসঘন। তাহার ফলে গানগুলি পড়িলে 

81020110592 ঘটিতেছে বলিয়া! মনে হয়। এই সকল গান পড়িবাঁর জন্তু 

কলচিত হয় নাই--গাওয়ার জন্যই রচিত হইয়াছিল। যাহারা গান 

গুনিত তাহাদের 21285110993 বলিয়া মনে হইত না, প্রথম পংক্তিই 

তাহার! বারবার গুনিত এবং প্রথম রসঘন পংক্তিটি শুনিয়াই তাহাদের 
গান শোনা সমাধ্ধ হইত। কতকগুলি গানের প্রথম পংক্ি এখানে 

তুলিয়া দেখা ই-.. 
১! একি তোমার মানের সময় সমুখে বমন্। 

* ই। পীরিত কি দুরে যায় কথায় কথায়। 
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৩। কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক | 

৪। জলে কমলিনী জলে কোথ 'ধুকর ? 
অনুভূতির গাঢ়তা যাহাতে প্রকাশিত হয়-প্রাণের কথা যাহাতে 

ধারালো বা জোরালে। হইয়া অভিব্যক্ত হয়--সহজ সরলভাবে 

অনায়াসে প্রাণের গুঢ় আবেদন যাহাতে পরিস্ফুর্ত হয়--তাহাকেই 
আমরা বলি রসঘন বাক্য। এ ক্ষেত্রে বাচ্যার্থই যথেই্ট। অনেক 

সময় এইরূপ বাক্য লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থের 'সাহায্যে বাক্ত হয়। 

এক্ষেত্রে বাক্য অলঙ্কৃতই হয়। এই অলঙ্কার বাক্যের বহিরঙ্গের 

শ্রীবৃদ্ধি বা কলাষ্রীবৃদ্ধির জন্য নয়--ইহা বাকোর বক্তব্য রসঘন করিবার 
জন্ত, তাহার অর্থকে জোরালো করিবার জন্ত। এই সকল বাক্য 
কবির প্রয়াস বা আয়াসের স্থষ্টি নয়--কবির প্রাণের কথা ব্বতঃই 

এইরূপ ভঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে । আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারবিশেষের 

উদ্াহরণে এই উক্তিগুলিকে তুলিতে পারেন। কিন্তু ইহ! হারবলয় 
কটকারদ্দির মত অলঙ্কার নয়--ইহা বাক্যের অন্তর ও বাহিরের 

গঠনেরই অঙ্গীভূত। নিধুবাবুর রচনায় রসঘন এইরূপ পংক্তির সংখ্যা 
অনেক। 

১। যার মন তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে। 

দেখ। হলে জিজ্ঞাসিব সে নিল কি আমায় দিলে? 

২। রীতে রীতে চিতে চিতে যিলালে ষে স্থখ হয়। 

ছাগে বাঘে সতাঁসতে কিসের প্রণয়? 

৩। কিধি দিলে ষদি বিরহ যাতনা, 

প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না। 
৪। দৈবের ঘটনা যাহা বল কে খণ্ডিবে তাহা 

কমলে কণ্টক আছে মধুকর তা! কি মানে ? 
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৫ | তিপন লবারে দহে নাদহে কমলে 

তব আশাথি-বাঁধি হৃৎ-কমলে জালায়। 

৬1 অনুগত দোষী হ'লে তার দোষ নাহি ল্গ। 

চাদে যে কলঙ্ক আছে ছেডে কি উদয় হয়? 

৭| হুরিলে যে মন সেই সে কারণ 

চোরেরে নয়ন ছাড়িতে না চায়। 

৮। আমার নয়ন লয়ে হেরে যদি তারে 

আমারে দোষিণী তবে করিতে না! পারে । 

৯। সময়ে ধরিলে পায় তবে প্রাণ শোভা পায় 

অসময়ে হাতধরা, কিবা সখ আছে তায়? 

১৯1 থাকিতে বাসন! যার চন্দন বনে 
ভুজগেরে ভয় কেন করে সে মনে! 

১১। কাঙ্জল নয়নে আর দিওন! যেন 

শরে ফেবা নাই মবে বিষযোগ তায় কেন? 

এত গেল পংক্তির কথা । সমগ্রভাবে নিধুবাবুর কোন কোন গান 

সঘন। অতি অল্প কথার মধ্যে রস নিহিত ও পিহিত হইয়া আছে । 

১। নয়ননীরে কি নিবে মনের অনল। 
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল। 

তৃষ্চায় চাতকী মরে অন্য কারে নাহি ফেরে 

ধারাজল বিনে তার সকলি বিফল । 

যবে তাবে হেরি সখি হরিষে বরিষে আখি 
সেই নীরে নিবে জানি অনল প্রবল। 

১। "আগে কিজানি লে! প্রাণ বিরহে যাবে? 

জানিলে পীরিতি হেন করি কি তবে? 
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তাহার লাগিয়ে মরি মিছে আপনার কৰি 
একদ। নয়নে হেরি মানসে এবে | 

পীরিতি মুখের নিধি করিয়ে এখন কাদি 

অবল! করেছে বিধি সহিতে হবে। 

যদি কবিমনের বিচার করিতে হয় তাহ! হইলে বলিতে হইবে 
নিধুবাবুর ছিল প্রকৃত কবির রসাবিষ্ট মন--তীহার অনুভূতি ছিল 
গাঢ় ও নিবিড়। কিন্তু তাহার অস্তরের প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশের 

ভাষা ছিল না। তিনি ষে শ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন--সেই 
শেণীর সঙ্গীতে বহু কথার প্রয়োজন ছিল না--কিস্তু রসহ্ট্ির উপঠ্ধাগী 
কথার অবশ্তই প্রয়োজন ছিল। কবির ভাষা তাহার বসান্ৃভূতির 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে খঞ্জপদে, কচিৎ এক আধবার নাগাল পাইয়াছে 

-_প্রায়ই পিছে পড়িয়া খাকিয়াছে। কবির রচনায় ছন্দোবন্ধের কোন 

কড়াকড়ি নিয়ম নাই--তাহার জন্ত আমাদের বলিবার কিছু নাই--কারণ, 

উহা তাহার স্থরের উপযুক্ত করিয়াই বিস্বপ্ত--সঙ্গীতস্থ্টির প্রয়োজনে 
পরিকল্পিত। গানগুলি পড়িয়৷ মনে হয় অনেকস্থলে কবির রসানুভূতি 

অপূব? কিন্ত সরদ ভাষা না পাইয়৷ বুঝি অিয়মাণ হুইয়! পড়িয়াছে। 

রসহ্ষ্টির উপযুক্ত ভাষা যদি কবির লেখনীতে থাকিত, তাহা হইলে 
ছন্দোবদ্ধের নিয়ম রক্ষা না করিয়াও কবি অসাধ্য সাধন করিতে 
পারিতেন। গান-গুলির অঙ্গে অঙ্গে প্রকাশের দীনতা কুষ্ঠিত হইয়া আছে 

সত্য, কিন্ত তাহার অন্তরালে যে কবিষানসটি বিরাজ করিতেছে 

তাহার রস- ভাগারে বিন্দুমাত্র দৈন্য নাই। 
নিধুবাবুর লারাজীবন গান গাহিয়াছেন এবং গান রচনা করিয়াছেন 

কিন্তু তাহার অনন্তসাধারণ সর্খীতবিষ্যার সঙ্গে অর্থার্জনের কোন 

ষোগ ছিল না। তিনি গানের দলও গড়িগ্াছিলেন, কিন্ত তাহা 
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ছিল সখের দল। তিনি তাহার গীতরত্বগ্রন্থের ভূমিকায় লিগিয়াছেন, 
“এই পুস্তকান্তর্গত গীতসকল আগ্টবন্ধুগণের এবং গানে আমোদরিস্ত 

ব্যক্তিদের তুষ্টির কারণ রচনা! করিয়াছিলাম। এক্ষণে প্রচার করণের 

সেই মানস রহিল।” . 
নিধুবাবুর রচনার অনেক রপভাষণ বতমানযুগের কবিদের 

রচনার অঙ্গীভৃত হইয়া গিয়াছে । সেগুলি আমাদের এত পরিচিত্ত 

হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদের অসাধারণতা বা অপুর্বতা আর নাই। 
কিন্ত যখন আমর! ভাবিয়৷ দেখি, সেগুলির প্রথম শ্রষ্টা বা প্রবত'ক 

নিধুবাবু, তখন সাহিত্যবিচারে তাহার প্রাপ্য সে গৌরব অস্বীকার 
করিলে চলিবে না। "মায়ার খেলা গীতিনাটা-রচনায় ভাবে, 
ভাষায়, স্বরে, ছন্দে, গীতিরীতিতে রবীন্দ্রনাথ নিধুবাবুকে অনুসরণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

নিধৃবাবু ইংরাজী জানিতেন-হিন্দী উদ জানিতেন। হিন্দী 

ও উদ" ভাষার গানই তিনি পশ্চিমে গিয়া শিখিয়াছিলেন। হিন্দী 
উদ ভাষার গান গাহিয়া ও গান শুনিয়া তাহার মনে হইত--'আহা 
যদি তাহার মাতৃভ।যায় এরূপ গান থাকিত! কবি সে সাধ 

মিটাইবার জন্য নিজেই লেখনী ধরিয়াছিলেন এবং সাফল্য লাস 
রুরিয়াছিলেন। বাংলাভাষায় টপপাসঙ্গীত লিখিয়া' ও গাহিয়া তিনি 
পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সেই গভীর অন্তগৃঢ তৃপ্তি 
ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি সবজনবিদিত গানে £_ 

নানান দেশে নানান ভাষা, 

বিন! ত্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা ? 
হৃদনয়ে এত নীর কিবা বল চাঁতকীর? 

ধারাজল বিনা তার মিটে তিয়াসা ? 



কবির গান 
বাঙ্গ'লীর দক্গীত সাহিত্যে কবির গানের স্থান স্ুপ্রশন্ত নয়। অষ্টাদশ 

ও উনবিংশ শতাবীতে এই গান বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে গীত হইত । 
উনবিংশ শতাবীতে ইহা নগবেও খুব আদৃত হইয়াছিল। সাহিতোর 
দিক হইতে ইহ। প্রাচীন সাহিত্য ৪ আধুনিক সাহিত্যের মধ্াকার 

ফাক ভরিবার জন্য আবিভৃ্ত হইয়াছিল--ইহার কাজ ও কাল 
ফুরাইয! গেলে ইহ বিদায় লইয়াছে। 

এদেশে ইংরাজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পল্পীমাজে একটা 
নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ততাব ভাব আমে এবং স্শামনগুণে অপেক্ষারুত 

্বচ্ছন্দতার সঞ্চার হয়। পন্নীবাসীর| দেশের নব দশাস্তরে একটা 

উৎসাহ ও ক্ষতি অন্রভব করে। তাহারা ঢোল-কীমি বাজাইয়া নাচিয়া 

কুঁদিয়া যেমন তেমন করিয়! ছন্দ মিলাইয়া গান রচন1 করিয়া! গাহিতে 
থাকে। ইহাই কৰিব গান। এই গানে মৌলিকতা৷ কিছু নাই। 

বহুদিন হইতে মঞ্গলকাব্যগান। বৈষ্বপদাবলী এবং কিছুকাল 

গাচালী ও শাক্তসঙ্গীত প্রবাহের যে অমাজ্জিত ও স্ুলাংশ পল্লীর 

অশিক্ষিত লোকদের মনে তলানীরূপে জমিতেছিল--সেই উপাদানে 
এই গানগুলি রচিত। প্রাচীন কবিদের রচনার টুকরাটুকরা অংশ 
গন্জীর গ্রচলিও ভাষার সহিত মিলিয়া এই গানের অঙ্গপুহি করিয়াছে। 

কবির গান ছন্দ ও শব্বালঙ্কার গ্রয়োগের রীতি পাইয়াছে পাচালী 

গান হইতে এবং রাগ-রাগিণীর রীতি-প্রকুতি পাইয়াছে সেকালের 

লোকনন্দীত হুইতে। রাধার ও হ্র-গৌরীর লীলাবর্ণনাই এই 

গানের প্রধান উপজীব্া। গৌণ ও অবান্তর উপজীব্য সেকালের 
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লোকষাআ, মূলগায়ন ৪ পৃষ্ঠপোষকের ব্যাক্তিগত চরিতকথ] | 

“্ধশ্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, 

কেবল সাধারণের অবসরবণ্রনেব জন্য গান রচনা বর্তমান বাংলায় 

করিওয়ালারাই প্রবর্তন করেন।” (রবীশ্রনাথ) 

কবির গান শিক্ষিত, অর্দশিক্ষিত, অশিক্ষিত--তিন, শ্রেণীর 

লোকের রচিত। ন্শিক্ষিত ব্রাঙ্ষণ হইতে নিরক্ষব মুচি পর্যস্ত 

এই শ্রেণীর গান রচনা করিষ্ট এবং দল বাধিয়া গাহিত। কবির 
গানগুলিকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়--এক শ্রেণী 

ভবানী-বিষয়ক । এই শ্রেণীর মধ্যে শ্টামাসন্পীত উমাসঙ্গীত দুইই পড়ে। 

সাধারণতঃ দুর্গোৎ্সবের আগমনী বিজয়ার গানই এই শ্রেণীর অঙ্গীভূত। 
দ্বিতীয়_-রাধাকুঞ্চ-বিষয়ক বা সখীসংবাদ। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে 

রাধাকঞ্জের গ্রণয়লীলা, মাথুবসঙ্গীত ও গোষ্ঠসজীত। সাধারণ প্রারুত্ত 
প্রেমের গীতও এই শ্রেণীতে পডে। তৃতীয়__লহর, এই শ্রেণীতে 

নানাবিষয়ক গ্লেষাত্ক গীত পডে। চতুর্থ--খেউড়--ইহাতেই 

্লাড়াকবির গানের পালা সমাপ্ত হয়। ইহা নিছক গালাগালি-_ছুইদল 

কবিওয়াল৷ থাকিলে একদল অন্য দলকে গান গাহিয়া আক্রমণ করে--. 

অন্য দল তাহার উত্তর দেয়। যাত্রার শেষে যেমন সঙ, কবিগানের 

শেষে তেমনি খেউড়। নিয়শ্রেণীর লোকেরা কবির গান করিত । 

তাহাদের আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণের ভাষা যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক 

তেমনি হইত। ভোলা ময়বা ও এপ্ট,নি পাহেবের খেউড় গান প্রসিদ্ধ । 

অপেক্ষাকুত অল্প কদর্ধ্য গ!নগুলি থেউড়ের নিদর্শনস্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। 

প্রকৃতপক্ষে ঝগড়াই উদ্দেশ্তা নয়--সজে সঙ্গে মুখে মুখে মুখের মত 

পাণ্টা জবাব তৈ্ারী করিয়া উত্তর দেওয়ামু যে বাহাছুরি--তাহাই 

দেখানোর জন্র খেউড় গাওয়ানো হইত। 
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তাহা, ছাড়া, সেকালের লোকের রুচিতে উহা] বাধিত না. 

অঙ্লীলতা বা কদর্য ভাষ| প্রয়োগ তখনকার দিনে রগিকতার গ্রধান 

অঙ্গ ছিল। শ্রোতারা রস উপভোগ করিত বলিমাই খেউড়ের 

প্রচলন হইগাছিল। ইউরোপের লোকেরা প্রাচীনকালে হাড়ের লড়াই 

বাধাইয়া বা মুরগীর লড়াই বাধাইয়! যেমন গ্যামোদ পাত, 

বাঙ্গাল! দেশের জমিদারর1 তেমনি আমোদ পাইত রুবির লড়াই-এ। 

কবির গানের একটি বিশেষত্ব-_চাপান ও উত্তোর। শুধু খেউড়ে 

নয়--সকল প্রকার কবিগানেই দুই দলে লড়াই বাধিলে এক দল 

একটি গান গাহিয়! চাপান দিত--অন্য দল তাতার বিপরীত ভাবের 

কিছু গাহিয়! তাহার উতোর দ্িত। এই উতোর মুখে মুখে রচন। 

করিয়। গাহিতে হইত। যে কবিওয়াল| মুখে মুখে চমংকার জবাৰ 

দিত সেই কবিওয়ালাই বাহাদুর,__পুরঞ্কাবরের যোগা। এক দল 

হগত শ্টামের গুণগ!ন করিয়। চাপান দিল--আর এক দল শ্যামা বঃ 

রাধিকার শ্রেষ্ত। প্রতিপাদন কণিয়া উতোর দিল--আবাব প্রথম 

দল তাহার উতোর দিল। এইভাবে কবির গানের রন জমিয়া 
উঠিত। 

কবির গানের কবিস্ব উচ্চশ্রেণীর নম্ব। কবির গান জনসাধারণের 

রুচির অনুগত করিয়া লিখিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষার়__তহাতে 
ভাবের গাঢ়তা বা গঠনের পারিপাট্য নাই। সে-কালের লোকে 

শব-ঝস্কারের চাতুর্ধ্যকে উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব মনে করিত--সেজন 

কবির গানে শব্ঝঞ্কারেব ঘটাছটার স্যস্টি-চেষ্টা বেশী দেখ! যায়॥ 

কবির গানের অন্প্রালকে এঅন্তপ্রয়ান বলা যাইতে পাবে। 

অনপ্রপ ভক্ত গুপ্তকবি কবির গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন” তিনি 

রহ কবির গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
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কবির গান লাধারণতঃ রাধাকষ্ণের লীল! কিংবা হর-গৌরীর 
কথ! লইয়। রচিত হইত। টৈষঞ্ব ও শাক্ত সাহিত্যের প্রচলিত টুকর। 

টুকর। কথা বা গর্ভতবাক্য কবির গানে ছড়ানো আছে। অনেক 

সময় এই লীলার কোন অর্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার আধ্যাত্মিকতার 

ভাব নষ্ট করিয়াও গ্রাম্যতার দ্বারা তাহাকে বিকৃত করা হহয়াছে। 

যে সকল গান লৌকিক জীবন, ব্যক্তি, স্থান বা ঘউনাবিশেষ 

লইয়। রচিত--মেগুণিতে কিছু “মীপিকতা আছে সত্য, কিন্ত 
তাহাতে কোন কবিত্ব নাই। 

কবির লড়াইএ মুখে মুখে ছন্দ রচনা করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর 

দিতে হইত। তাহাতে কবি-গায়কদের অদ্ভুত শরির পরিচয় পাওয়া 
ধাইত সত্য, কিন্তু কাব্যাংশে তাহা প্রায়ই অপকষ্ট হইত, মিল ইত্যাদি 

ভালে! ' হইত না, ছন্দও সব সময়ে ঠিক থাকিত না এবং রচনা 

সাধারণতঃ তালিকামূলক হইত। স্থান, ব্যক্তি, বস্তু ও ব্যক্তিবিশেষের 
কীর্তি অকীর্তির তাপিকাই প্রবল হইয়৷ উঠিত। 

কবির গানে ভাবের গাঢ়তা, গঠনের পারিপাটা ও রুচির 

পরিচ্ছক্পতার অভাবের কারণ নির্দেশপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_ 

“দেবতার কাছে অথবা বিদগ্ধ রাজা ও রাজলভানদ্গণের সম্মুখে 

যে রচনা! পঠিত ব| গীত হয়, তাহাতে লেখকের যত্ব, সত্তর্কতা, 
শালীনতার লংকোচ থাকে, শ্োতারাও অপরিচ্ছন্ন ভাষা, ছন্দ ব। 

কচিতে তুষ্ট হয় না। পল্লীর জন-সাধারণ অথবা! ভোগবিলাসী 

আমিদারদের সম্মুখে গাওয়ার জন্য রচনায় কোন সতর্কতা, শৃঙ্খলা 

সংকোচ বা স্থরুচির বালাই থাকে ন1।% 

কবির লড়াইকে একপ্রকারের রসকলহ বলা যাইতে পাবে। 

গুচীনকালে ধামালী গানে এইরূপ রস-কলহ থাকিত। কুষ্ণকীর্তনে 



প্রাচীন বক্গ-সাহিতা ৫৫ 

বাধা-শ্থামের মুখে এই রস-কলহু বসানো হষইয়াছে। শুক ও সারীর 
মারফতে ও জবানীতে কষ্ণরাধা লইয়া এক প্রকার রস-কল প্রচলিত 
ছিল। কবির লড়াই অনুনক নময় এইরূপ কৃত্রিম রসকলঙের কৃষ্টি 

করিয়া শ্রোতাদের আমোদবিধান করিত। 

কৃত্রিম কলহ অনেক সময় আসল কলহে পরিণত হইত, তখন 
কবিগান হইত তবজ।। ইহাতে যে যত পারে ছন্দে ও স্থুরে 

গালাগালি করিত পরস্পরকে । ইহাতে শ্রোতাদের আরও আনন্দ 

হইত। ভোলা ময়বা ও এন্ট,নি সাহেবের রদ-কলহ রীতিমত রোষ- 
কলহে পরিণত হইত। 

আসল কবির গান ইহা নয়--আসল কবির গান ক্িখিয়াছিলেন-- 

হরু ঠাকুর, রাম বস্থ ইত্যাদি। এগুলি-উনবিংশ শতাকীর 
পদাবলী । 

কবি-শক্তি বেশী লেখাপড়ার উপর নির্ভর করে না, ইহ। একটি 

দেবদত্ত শক্তি। কবির গানের কবিদের প্রতিভা আমর! স্বীকার 
করি না কিন্ত ছন্দোরচনার শক্তি স্বীকার করিতে হয়। ইহারাও 
একশ্রেণীর আর্টিষ্ট । সাজাইয়া গুছাইয়া কথাকে গানের অঙ্গীভূত 
করার এবং অপামান্ত স্থুরজ্ঞানের পরিচয় ইহার! দিয়াছে। ইহ! 

প্রতিভা না হইলেও অসামান্য শক্তি, এই শক্তি ভত্রশিক্ষিতেরই 
একচেটিয়া নয়। অনেক অল্লশিক্ষিত অশিক্ষিত নিবক্ষর নিক়্ 

শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় কবির গানের 
মধা দিয়া। সরস্বতীর কৃপালাভ করিলে ইহাদের অনেকেই বড় 

কবি হইয়৷ উঠিতে পরিত, শিল্পিদৃষ্টি ইহাদের ছিল, নুখ্্র রসবোধও 
1ছিল। বাংলার এই নকল [7081017055 111600দের দানই উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রথম ভাগে খীতি-সাহিত্যের একমাত্র অবদান । প্রাচীন 
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সাহিত্যের ভাবধারা ইহারাই আনিয়া নব যুগের গুরু ঈশ্বরচন্ত 
গুঞ্চের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_" 

*এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং 

সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং ইংরাজরাজ্যের অভ্ভ্যুদয়ে যে 

"আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌর জনসভায় আতিথ্য 

গ্রহণ করিয়াছে, এই গানগুলি তাশার পথপ্রদশিক11” 

নিয়ে *তকগুলি বিখ্যাত কবিওয়ালার পরিচয় দেওয়] হইতেছে £ 

১। হরু ঠাকুর--ইহার পুরা নাম হরেক দীর্ঘাপী। প্রথমে 
ইনি সখের দল করেন, পরে দ্বাহাকে পেশাদারী দলে পরিবর্তন 
করেন ইনি কবির লড়াইয়ের বিচারকের কাজও করিতেন। 

ইকার একটি গ্রান-_- 

একি অকন্মাহ ব্রজে বস্রাঘাত কে আনিল রথ গোকুলে। 

রথ হেরে ভাসি অকুলে। 

অক্রুর সহিতে কষ রথে বুঝি মথুরাতে চলিলে। 

বাধার চরণ ত্যজিলে। 

হাম, ভেবে দেখ মনে তোমারি কারণে 

ব্রজ।ঙগনাগণে উদাসী । 

নাই অন্তভাব শুনছে মাধব ভোমার শ্রেমের গ্রয়াসী | 

অন্ধকার নিশি যথ! বাজে বাঁশী তথা আসি গোপী সকলে, 

বিসজ্জিয়। কুলশীলে, 

এতেই হলাম দোষী তাই তোম। জিজ্ঞাসি 
এই দোষে শশী ভুবিলে। 

স্যাম, বাঁও মধুপুরী নিষেধ না করি থাক বথ। হরি সুখ পাঁও। 
একবার, হাশ্যবদনে বঙ্ছিম নয়নে 
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ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥ 

জনমের মহ চরণ ছুখানি হেরি হে নয়নে শ্রীহরি, 
আর হেরিব সে আশা না করি। 

হৃদয়ের ধন হে গোপীরমণ হৃদে বজ্ব হানি চলিলে॥ 

এই সকল গানে কণ্ন্বরের পরিবর্তন ও স্বরের উত্থানপতন অন্থসায়ে 
খাদ, চিতেন, পাড়ন, ফু'ক1, মেলতা, অন্তর। ইত্যাদি ভাগ আছে। 

ইহ] একটি মাথুর সঙ্গীত। হরুঠাকুর এইরূপ রাধারুফ্ণের প্রণয়লীলা 
বর্ণনায় খণ্ডিত রাধার সখীদের সঙ্গে শ্বামের রস-কলহটিকে রসম্থরির 
প্রধান উপাদান করিয়াছিলেন। 

ইহার কোন কোন গানের বীধুনী এমনই চমৎকার যে ছদ্দের 
একটু পরিবর্তন এবং বাক্যবিন্তান একটু বদলাইয়া লইলে সম্পূর্ণ 

বর্তমান যুগের গীতিকবিতায় পরিণত হইতে পারে। ইনি লৌকিক 
প্রেম অবলম্বনে গান রচন! করিয়াছিলেন।* 

২। ন্বাম বন্থ (১৭৮৭--১৮২৯)_-ইনি হাওড়ার লোক। কবির 

গান রচনায় রাম বস সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি কবির গানে লহর অংশের 

প্রবর্তিক-চাপান ও উত্তরপপ্রত্যুত্তর দানের প্রথা ও কবির লড়াই 
রাম বহু হইতেই হৃত্রপাত হইয়াছিল। রামবস্থ বিরহের কবি। 

নায়িকার গভীর মর্শবেদনা, নায়কের প্রতি নিষ্রতার অন্থযোগ তাহার 

গানে অভি সরস ও মর্শম্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথমে 
সপ লারঞররাবিারির পপ জি, জগ 

ক রখুনাথ দান_-হরু ঠাকুরের ওন্তাদ ছিলেন। ইনি দড়া কবির প্রবর্তক 

হরুঠাকুরের অনেক গানে ইহার ভণিতা আছে। 

রাহু-নৃদিংহ (১৭৩৪-১৮*৭)- রাস ও বৃসিংহ ছুই ভাই। ইহাদের গ্লাঝে 

ছুইজনেরই ভগিত। আছে। ইহাদের কোন কোন গানের ইল'একেবাযে রবীক্রনাক 

প্রনর্তিত ছনের মতই । ছাদের দখীমংবাদ গানই সর্ব্বাপেক্ষ। প্রনিদ্ধ। 
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তিনি অপরের দলে গান বাধিয়া দিতেন, পরে নিজেই দল করেন। 

বৃন্দাবনলীলার পূর্ববরাগ, বিরহ ও মাথুর, আগমনী বিজয়া ও লৌকিক 
প্রেমবিরহ তাহার গানের উপজীব্য ছিল। 

৩। নিত্যানন্দ বৈরাগী বা নিতাই দাস- ইনি জাতিতে 

বৈধণব ছিেন- ইহার প্রতিছ্ন্থী ছিলেন ভবানী বেণে। বস্কিমচক্জ 

বলিয়াছেন, “তক ঠাকুর, রাম বস্থু, নিতাই দাসের এক একটি 

গীত এমন সুন্দর আছে যে, ভাপতচন্ত্রের রচনার মধ্যে ততল্য 

কিছুই নাই” একথা অতুযুক্তি নয়। 
নিত্যানন্দের লৌকিক গ্রেমের বিষয়েও অনেক গান 

আছে। ঈখরগ্রপ্ত লিখিয়াছেন--“একদ্দিবস ছুই দিবসের পথ 

হইতেও লোকলকল নিতাই ভবানীর লড়াই শুনিতে আসিত। 

যাহার বাড়ীতে গাহনা হইত তাহার গৃহে লোকারণা হইত। 

এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত লোক ছিল তাহার সংখা! কর! 

'ঘায় না। নিতাই দাস জয় লাভ করিলে তাহারা যেন ইন্দরত্ব 

পাইত। পরায় হইলে পরিতাপের সীমা থাঁকিত না; 

যেন হৃতসর্ধঘন্থ হইত, এমনি জ্ঞান করিত। 

এখনকার দিনে মোহনবাগানের খেলায় হারার মত! 

নিতাই সকলের হঁদয় খিগলিত করিতে পাগ্রিত।* 

* সাতু রায়--সাতকড়ি রায় চাকরি ও পরে মোক্তারি করিতেন, ইহার দিজের 

1রল ছিল না--অগ্যের দলের গ্লান লিখিয়া! দিতেন । ইহার রচিত মাথুর সঙ্গীতগুলি 

 চমধকার ॥ উঁহার-_নিম্বলিখিত গ্রানটি মর্রন্পণী_ 
“কখ। কণড বদন তুলে হুও সদয় এই ভিক্ষা চাই। 

তৌমার ও কংসয়াজোর অংশ নিতে আলি নাই ।” 

গরদাধর যুখোপাধ্যার-_ ইনি বহদলেয় গ্রীন বাধনদায় ছিলেন। ইসি যে দলের বীধনগায 
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৪। ভোলা ময়রা--ভোলা ছিল হরুঠাকুরের চেল । করিস 
লহর ও খেউড় অঙ্গের গান রচন! করিয়া ভোগা প্রনিদ্ধি লাশ ফরে। 
ভোলা মুখে মুখে খুব সরস গান রচনা করিতে পারিত। ইহার 
প্রতিদন্বী ছিপ পোর্ভগীজ এপ্ট,নী সাহেব। সেকালের লোকের 
যেরপ রুচি ছিল-_-ভোলাব গান তদুপযোগীই ছিল। সেকালের 
লোকের বিশ্বাস ছিল ছন্দে অকথ্য গালাগালি দিলে এবং মুখে মুখে 
অঙ্গীল পদ্ত রচনা করিতে পারিলে রসিকতার চরম হষ্টল। ভোলা 
এবিষয়ে দিদ্ধহত্ত ছিল। ছোলার যে সকল গান প্রনিদ্ধ সেগুলি এপ্ট,নি 
সাহেব অথবা অন্য কোন প্রতিদ্বন্বীকে কুরুচিপূর্ণ গালাগালি । ভোলার 
নিভীকতার বা প্রগল্ভতার সীমা ছিল না, দেশের বড়বড় ভূম্বামীদের 
সম্মুখে ল্পান বদনে নিঃসন্ধোচে ভোলা অক্লীল থেউন্ গাহিত এবং 

প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকেও ভইকথা শুনাইয়া দিত। রসের 

আবহাওয়ায় সবই চলিত। প্রতিদ্বন্বীকে ভোল! আদর করিয়া 'শালা 

সম্বোধন করিত। 

৫ | এন্টনি সাহেব--পর্ত,গীক্গ হেন্স্মান এন্টনি এদেশে এক 

ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিবাহ করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি 

বাংল! বুপি শিখিয়া কবির দল খুলিয়াছিলেন। তিনি ভোগা, ঠাকুর সিংহ 

ইত্যাদি কবিএয়ালাব প্রতিত্বন্ী ছিলেন। ভোলার দঙ্গে প্রতিঙ্বন্দিত! 

করিতে গিয়া এপ্টনিকে ও কুরুচির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 
তিনিও মুখে মুখে উত্তর দিতে পারিতেন। এপ্টনি ভোলার মত 
০ সপন ০ পর ০৯৯ সান জা 

খাকিতেন-__সেদলের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া যাইভ-__সে দল অপরাজের হইয়! উঠিত। ইহা 

রচিত উম1 লঙ্গীত--_ 

| পুরবাসী ঘলে উগার ম তো হার। তার। এল অই। 

শুনে--পাগলিনী প্রান অমূনি রানী ধার বলে কৈম] উত! কই ॥ 
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অঙ্গীলতা চালাইতে পাবিতেন না, দেশী অঙ্গীলতা তাহার তেমন 

জানাও ছিলনা । ভোলাব মত অত সাহসও তাহার ছিল না, 
কাজেই অনেক ক্ষেত্রে তাহার পবাজয় হইত । এপ্টনিব গানে 

ধর্ম সম্বন্ধে উদার ভাবের ও সর্ব্বধন্মনমন্থয়ের পৰিচয় পাওয়া যায়। তিনি 

শ্ীষ্টান হইলেও হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। 

এপ্টনির একটি গান-- 

জানি তোমাব চরণ সাধন কবি ব্রন্ষা হলেন ব্রহ্মচারী দণডধারী। 

দেখ--সকল ফেলে ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রহবি। 

আবার শূন্য ক'রে পোনার কাশী ওগো! শ্বাম! সর্বানাশী__ 
শিবকে সাজিয়ে সন্যালী করলে তাবে শ্মশানচাবী | 

এপ্টনি একবার স্তয়ং দুর্গা সাজিয়া ও ভোলানাথকে "ভোলানাথ” 
কল্পনা! কবিয়া এই শাস্ীয় প্রশ্নটীর উত্তর দিতে বলিলেন £-- 

“যে শক্তি হ'তে উৎপত্তি, 

সেই শক্তি তোমাব পত্রী কি কারণ? 

কহ দেখি, ভোলানাথ, এর বিশেষ বিবরণ । 

জান নাকি শিব! আমি তোমার গৃহিণী. 

তোমায় গর্তে ধ'রে আমি, 

এখন হ'লেম তোমার রমণী ॥ 

সমুদ্ব-মস্থন-কালে, বিষপান ক'রেছিলে, 

তখন ডেকেছিলে হুর্গা বলেঃ রক্ষা কর আপনি ॥ 

ঢ'লেছিলে বিষ-পানে বচালেম ত্তন্-দানে, 

সেই দিন কি ভূলে আমায় বলেছিলে জননী ? 

ভোলানাথ শান্তরজ্ঞানের অভাবে পৌরাণিক উক্ভির পুরাগ সম্মত 
উত্তর দিতে ন] পারিঘ়া! গাহিল £-- 
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ওরে আমি সে ভোগানাথ নঈ, 

আমি ময়য়! ভোলা, হরুর চেলা, বাগবাজারে রই £ 

চিন্তামণির চরণ চিন্তি ভাজন] খোলায় ভাজি খই ॥ 

আমি যদি সেই ভোলানাথ হই, 

(অশ্লীল অংশ বাদ দেওয়া হইল) 

নে ধা আমার খই, নে যা ঘাটালের দই, 

পেরিং-এর মুখে গিয়ে গাছে লাগাও মই, 

(কাছে) বাগবাজারের থাল, আজ তোর বিষম জঞ্জাল, 

দি কল্পী নিয়ে ব্যাটা ভোগে জ্বল-নই ॥ 
বলাবাহুলা, ইহাতে কবিত্বেব বালাই নাই, কিন্তু সেকালের লোকে 

এই সমস্ত উপভোগ করিত! 

উপবিলিখিত কবিওয়াল! ছাডা--ভবানী বেণে, (ভবানী বেপেক 

কথ নিতাই দাসেব প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে) ঠাকুবদাস চক্রবর্তী, নীলমণি 

পাটুনী, নীলুঠাকুর, গৌঁজলাগু ই, লালুনন্দলাল, রাধানাথ দাস, বনওয়ারি 

চক্রবন্তী, রাজাবাম, যজ্ঞেশ্বর ধোপা, ঠাকুর সিংহ, বলহরি রায়'* 

রামপ্রসাদ ঠাকুর, কৈলাস ঘটক ইত্যাদি বহু কবিওয়ালার রচিত গান 

পাওয়া যায়। মাধবীলতা); পহচরী, যজেশ্বরী, অক্ষয়া বায়তিনী, 

মোহিনী দাসী ইত্যাদি অনেক রমণীরও কবির দল ছিল্ল-- 

তাহারাও গান বাধিতে পারিতেন। 

* বলহি রায়_ইলি ছিলেন রাজপুভবংশীয়। বীরভূমে বরুল গ্রামে ইছার 

জগ্ম-_১০৬ বৎসর বীচিয়াছিলেন। ইনি বীরভূম ডেলার কথিওয়ালাদের গুরু 

ছিলেন। ইহার সমসাময়িক কবিওয়ালা! ছিলেদ-_রামাই ঠাকুর, রাজারা, গপক, 

কৈলাদ যোগী, বনগয়ারি চক্রবর্তী প্রতৃতি। সৃষ্টি ঠাকুর, নিতাই দাস, রাইচরণ ইত্যাদি 

ইহার শিল্প । 
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কবির গানে লহর অঙ্কে লমন্যাপূরণের ও হ্্য়োলি সমাধানের 

চাঁপান দেওয়া হইত। লহরের রুচি খেউড় অপেক্ষ) অনেকটা ভাল। 

এই অঙ্জ ক্রমে কবির গান হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। তাহাতে কোন 
পৌরাণিক চরিত্রের জবানী অভিনয়ের ভঙ্গীতে চাপান দেওয়া হইত; 

অন্ত একটি পৌরাণিক চরিত্রের জবানীতে মুখে মুখে জবাব দিতে 

হইত। এই প্রশ্নোততরের গানকে তজণণ গান বলে। হোসেন খা এই 
তর্জা গানের গ্রবর্তক। পৌরাণিক চরিত্র ছাড়া অন্ত লৌকিক 
চরিতেরও অভিনয় করা হইত--ইহা একপ্রকার রসকলহ। ইহাও 

ক্রমে গালাগালি ও অশ্লীল রসিকতায় পরিণত হইয়াছিল । 

সেকালে নিয়শ্রেণীর সত্রীলোকদেরও কবির দল থাকিত। অক্ষয় 
নামী একটি বায়তিনী নারীর কবির দলে দাশরথি রায় ছিলেন 

বাধনদার । তিনি তখনও পাচাপি শিখিতে আবস্ত করেন নাউ। 

পুকুষোত্তরম টৈরাগীর দলের সঙ্গে দাশুর দলের প্রায় লড়াই 
বাধিত। পুক্যোতমের ছড়াদার রাধামোহন দাশুকে লক্ষা করিয়! 

গাইলেন-- | 
আমার গানের গুরু কল্পতরু হরুর তুলা গণি। 

হারে পাগল ছাগল মধ্যে আপরে নামবেন তিনি। 

আজ মোষ কাটুব ব'লে আমি খাড়ায় দিলাম বালি, 

আসরে এসে দেখি দেশো পুড়কুমড়োর জালি। 

দাশ তক্ষনি মুখে মুখে উত্তর দিলেন-_ 

তিনপোণের জন্য খেটে পুরে! কল্প তরু, 

তিন কড়। যার মূল্য তুই তার তুলা করিস হরু? 

পুরোর নিজের মুরোদ তিনকড়া, শিষ্য দিয়ে বলান ছড়া, 

কানার যেমন ঠেঙ্গাধরা সঙ্গে সঙ্গে ঠাটে-_ 
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বড়কন্দ মহাশয় ঢাকীর একজন ঢাঁক বয়, 
লালের সঙ্গে যেমন জোতালে যায় মাঠে । 

ও কুড়ানীর বেট] নিড়ানী হাতে ভুয়ে ঝাড় ছ হড়ো। 

ওর জন্ম গিয়েছে ঘাম ক'রে পড়ো জমিতে পড়ে পড়ে, 

আজ হয়েছে “পুরো বোরেগীর” পড়ো । 

ভাতরাধুনীর আখাজালানী তার আবার ফেনগালানী 
তার কথা কি সাজে? ৃ 

বাজে ঘরে ওর জন্ম হয় বাজে লোক আর কারে কয়? 

ওর কথ গায়ে বড় বাজে। 

€হেরু-- হরু ঠাকুর । দেশো--দ্াখরথি, পুরো- পুরুষোত্তম) 

গুরুষোত্তম বৈরাগীকে কাবু করিবার জন্য দাশ্ড বৈরাগীজাতিকে 

আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 

ধন্যরে গৌরাঙ্গ ভাই শচী পিসীর ছেলে। 

তুমি হাড়ি মুচি বৈদ্য বানুন একত্র মিশালে। 

বৈরাগীর পিতৃকুল ক্ষুত্র মাতৃকুল নমঃশুদ্র ছুইএক খুঁটে। 

শ্বশুরকুলের কস্থুর নেই বাগী কুম্মিটে। 

মাস়িতো-ভাই মুদ্দোফরাস পিস্তৃতে৷ ভাই বেছে। 

পুবে৷ উত্তর দিল-_ 
উনি কুলীনের গরব করেন নিত্যি শুনে জলে যায় পিসি 

মাম। যার চক্রবর্তী পিতা যার রায়। 

তিনি আবার নিয়ে বেড়ান নৈকত্তের দায়! 

তার মাস্তৃতো ভাই দৈবজ্ঞ পিসতুতে! ভাই ভাট, 

কন্ত। বিয়ে ক'রে পণে মারেন মালসাট। 

নিথিরাম শুড়িত্ব কবির দলের সঙ্গে দার দলেরও লড়াই হইত। 
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নিখিরাম শুড়ি--গন্তেও গালি দিত দাশুকে। সে একবার চাপান 

দিয়াছিল-_ 

হয়ে বামুনের ছেলে শুদ্ধকুলে কালি দিলে, কবির মুহুরী মাথায় বাধা ফোতা, 

গায়গ্রী শিবপূজ! সন্ধা! তোমার কাছে জন্মবন্ধা। হায়বে কবিব চোতা]। 

কিবা সাজ কিবা! পাগড়ী কর্ব গাইতে রাঢ় বাগডী যাও অক্ষয়ার পাছে, 

আমি জেতে শু'ড়ী খাই ভিজে চাল মুড়ি বিছ্যে ছডাও আমারই কাছে! 

ইহার উত্তর দাশুকি দিয়াছিলেন জানি না। নিয়শ্রেণীর লোকের 

সঙ্গে স্রাঙ্ষণ কবিওয়ালার তরজার লড়াইয়ে ব্রাঙ্গণেবই পরাজয় হইত। 

জাতিকুল পারিবারিক জীবন লইয়া গালাগালিতে নিমশ্রেণীর 

কবিওয়ালার চেয়ে ব্রাহ্মণ কবিওয়ালার বহুগুণ বেশি অপমানিত বোধ 

করিত। ইহাতেও দাশুর চৈতন্য হয় নাই । তারপর কড.ইগ্রামেব নদেরচাদ 

শুড়ির গালাগালিতে দাশুর চৈতন্য হইল। নদের চাদ সহচরী নায়ী 

কবিওয়ালীর দলের বাধনদার ছিল। বার বার শুড়ি বাধনদারদের কাছে 

অপমানিত হইয়া দ্রাশড কবির দল ছাড়িয়া দেন! বামুনকে গালাগালি 

যেমন চোখ! ও ধারালো! হয়, যতই কবিত্ব থাকুক, যতই ভাষার চাতুর্য 
থাকুক; নীচজাতীয় কবিওয়ালাকে গালাগালি ত তেমন হয় ন1। 

তারপর দাশ পাঁচালী রচন] করিয়া পাচালীর দল খুলেন।* 

ক এই নিবদ্ধরচনায় নুহত্বর প্রীহরেকৃণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্রত্বের একটি প্রবন্ধ 

হইতে কিছু মাহাবায পাইয়াছি। 



দাশু রায়ের পাঁচালি 

দাণু রায় শুড়ি কবিওয়ালার গালি খাইয়া কবির দল ছাড়িয়া 

গাচানির দল খুলিয়াভিলেন। তাহার কবির গান পাচালি সাহিতোর কূপ 

ধরিল। ক্রমে দাশুর পাচাপির দল লারা বাংলাদেশের হৃদয় জয় 

করিয়া ফেলিল। দেশের সংস্কৃত পণ্তিতরা বাঙ্গাল! সাহিতোর খোজ 

রাখিতেন না. তাহারা দাশুর রচনায় অন্রপ্রাস ও ক্লেষ যমকের ঘটাছটা 

দেখিয়া মুগ্ধ হইয়। গেলেন। দাশুর পাচাণির প্রধান প্রধান বিষয় 

বস্ত্র পৌরাণিক ।* 

বাংলা ভাগবত ও খঞ্গলকাব্যের পৌরাণিক অংশে যে সকল 

বিষয় ২স্ত লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছিল, দাশ রায় মেই সকল 

বিষযবন্ত লইয় নৃতন ঢঙে, নৃতন ছন্দে, নৃত্ন ভঙ্গীতে পাচালি লাতিত্য 

রচনা করিয়াছেন । বিধয় বস্তু পুরাতন, কিন্তু প্রকাশদী নৃতন বলিয়া 

দাশ বাংলাণাহিত্যে একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন--“যিনি বাঙ্গালা! ভাবায় সম্যক্রূপ বাপ 

ইইতে বাসন। করেন তিনি যত্রপূর্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাচালি 

পাঠ করুন।” ইঃরাজি শিক্ষাপ্রচারের আগে পশ্চিমবঙ্গে বার্গালী 
রা ০
 

রঙ 

 কালিয়দমন, গোপীগণের বন্ত্হরণ, কলঙ্কগঞ্জন, নরনারীবুগর, মানওঞরন, 

গো, অঙ্ূর সংবাদ, নন্দবিদায়, মাথুর, উদ্ধাবসংবাদ, রুম্মিধুহরণ। ত্ৌপদীর বস্তুর, 

ছুধদার গারণ। রামায়পের কোন কোন ট্পাথযান । দক্ষষজ্ঞ, গঙ্লাতগবতীর কোন্দল, 

শিববিবাহ, আ।গরমনী বিজয়া। বামনভিন্ন, €হ্বাদচারত্র। মহিবাহ্রবধ ইত্যাদি । 

এইগুলি ছাড়াাকৃত বিধযবন্তও ছিল, হেমন-_শাড বৈফধের ছু, বিধবাবিধাহ, বিরহ, 

'অহীনটাদ ও মৌনামণির ছল ইতাদি। | 
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নবনারী মে ভাষায় ভাবপ্রকাশ করিত, কথাবার্তী ৰলিত, কলহবিবা? 

করিত, রঙ্গরগিকতা করিত দাশুর পাচালি সেই আসল বাংলা- 

ভাষায় রচিত। দাশুর পাচালিই এদেশে অনন্তসাধারণ গণসাহিতা, 

বিদ্বংসমাজ বা বিদদ্ধসমাজ তাহার রচনাতে মুগ্ধ হইলেও, তিনি 
অশিক্ষিত জনগণের জন্যই পাচালি রচনা করিয়াছিলেন । সেকালের 
বাজাপী জনদলাধারণের প্রাণের কথা, মন্দের বাথ!, আশা আকাজ্ষাই 

তাহার রচনায় অভিব্যক্ত তইয়াছে। কাশীরাম কন্তিবাসের মত দাশুও 

ছিলেন লোকশিক্ষক। সেকালে লোকশিক্ষা বলিতে ধর্মশিক্ষাই 

বুঝাইত। দাশু আনন্দদাঁনের ছলে ভক্তিমুলক ধর্শশিক্ষাই দিষাছেন। 

সেকালের লোক দাশুকে কেবল মহাকবি নয়, মহা ভক্তও মনে করিত। 

সেকালের লোকে অন্প্রাস-যমকের ঘটাছটাকে সংকাবোর লক্ষণ 

মনে করিত। দাশুর রচনায় অর্থালঞ্কারেরও প্রাচূধ্য ছিল। ্লেষালক্কারের 

প্রয়োগে দাশ্ড সুদক্ষ ছিলেন। কলঙ্কভঞ্জনে হরি-বৈছোর আত্মপরিচয় 

্টোাঢ্যতায় শ্রীমন্তের মশানে জরতী ভগবতীর ও গাঙ্গিনীতীরে অন্নদার 

'আত্মপরিচয়ের কথা মনে পড়ায়। 

ভক্তিগর্ভ রচনাতেও দাশ রঙ্গরনিকতার সমাবেশ করিতেন। 

ভক্তিধর্খ প্রচার ইহাতেই সরস সাহিতা হইয়। উঠিত,_-শিক্ষার সহিত 
অনাবিল আনন্দের সংযোগ ঘটিত। সাধারণ লোককে আনন্দের 

উৎকোচ ন! দিলে ধণ্ধবের কথাই বা শুনিবে কেন? এদেশে ধামালি বা! 

রসকলছের মধ্য দিয়া রঙ্গরূল পরিবেষণ করা হইত। দাশুও তাহাই 

(করিয়াছেন রুষ্ণ-রাধার, হরগৌরীর, বৃন্দা-কফের, গ্জা-গৌরীর, 
হস্কমান-গৰ্ধড়ের বনকলহগুলি বিশেধভাবে উল্লেখযোগা । রঙ্গ-রসিকতা 

মাঝে মাঝে ঙ্গীলতার গণ্ী ছাড়াইয়| গিয়াছে--তবে তাহা পৌরাণিক 
পালায় নয়, প্রাকত-বিষয়ক পালায়। দাশুর রচলায় অঙ্লীলতার চেষ্গে 
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গ্রামাতাই বেশি। তবে যে সকল পালা গ্রাম্য লোকদের জঙ্থু রচিত 
হইত, নেই গুলিতেই গ্রাম্যতা-দোষ থাকিত। এই সব পালার নাগরিক 

সংক্করণও থাকিত,--তাভাতে এই দোষ বজ্জিত হইত। 

কবির গানের তুলনার দাশুর পাচালির ভাষণ অনেকট। মার্জিত ও 
বিশুদ্ধ। ছন্দোবন্ধে পাবিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতাও পাচালিগানে কবির 
গানের চেয়ে বেশি। কবির গানের মিলের দৈন্য পাচালিতে নাই। 

দাশুর বৃন্দাবন, মথুর1, হস্তিনাপুর, ছ্বারকা, কৈলাস বাংলারই মাঠ, 

ঘাট, ক্ষেত-থামার, চগ্তীমণ্ডপ, ঘরসংসার। রস-কলহের ক্ষেত্রে 

পৌরাণিক নরনারীরা কাটোয়৷ মহকুমার নরনারীতে পরিণত 

হইয়াছে। বুন্দাবন আমাদের গোয়লাপাড়ায় এবং নন্দযশোদ। 

গোয়ালপন্দার ও সর্দারণীর রূপ ধরিয়াছে। যশোদা নন্দকে 

বপিয়াছেন_-'ভেতের স্বভাব ভ'লেও নবাব যায় না'। গুকসারীর 

দ্বন্বে যেমন চিরদিন শুকেরই পরাজয় হয়। দাশুর রসকলহে সব ক্ষেত্রেই 

পুরুষের পরাজয় হইয়াছে । কষের সঙ্গে রাধার কলহ কালোনব্প 

লইয়া, তাহাতেও রুষ্ধের পরাজয়। অক্রুরসংবাদের মতন কর্ষণ 

ব্যাপারটাকেও দাশু রঞ্চরসিকতায় নধরূপ দিয়াছেন। কবি রাজপুরুষ 

অক্ররকে নামাবলীধারী জটামগ্ডিতমুণ্ড বৈষ্ণব বানাইয়াছেন, আর 

ব্রজগোপীর] ফারসীমিশ্রিত আদাল-ী ভাষায় তাহার সঙ্গে কলহ 

বাধাইয়াছে। রুকঝ্সিণীর সঙ্গে সত্যভামার ছন্দ কুলীন ব্রা্ছণের বাড়ীর 

খএকটা দৃষ্ত ছাড়া আর কিছু নয়। 

দবাশুর রচনায় স্থন্দর রূপের বর্ণনা নাই_বরং ক্বপবর্ণনার পদ্ধতির 

নিন্দা আছে। গুণবর্ণনা অবশাই আছে। তবে তাহাতে দাণ্ড তেমন 

রুষ জমাইতে পারেন নাই--দোষ বর্ণনাতেই তিনি রস জমাইয়াছেন। 

হাশুর পাচালির অনেকাংশই বিদুষণ-সাহিত্য। দাপ্ড উৎসাহের সহিত 
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কূপণ, কলি, প্ুরুত, গণক, হাতুড়ে বৈছা, কুলীন ব্রাঙ্ষণ, ফলাবিষ়! 

ত্রাঙ্গণ 'নেড়ানেড়ী, তরুণী, ভগ, কর্তীভজা ইতাদির দোষ বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

কবির রচনাব অনেকাংশ কেবল তালিক।। তাব এই তালিকা 

দৃষ্টান্তের মালিকা। ইহাতে কবিব মানবচরিত্রের ও লৌফিক জবনের 

অসাধাবগ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়। যায়। একটি দৃষ্টাস্ত দিই। 
ইহ] উংরুষ্টের বদলে অপরুষ্টকে আদব করাব দৃষ্া ্ত-_ 

ময়ন1 টিয়ে উডিয়ে দিষে খাচায় পোদেন কাক। 

ঘণ্ট] নেডে ছুর্গোৎ্সব ইতুপুজায় ঢাক। 

ফেলে হীবে বাধেন জিরে লোন! বাঈাবে আচলে গিরে 

ঘোড়া! ফেলে জয় পতাকা! রাম ছাগলেব শিবে। 

ডুবিয়ে জাহাজ ভোঙায় চডা জিলিপি ফেলে তালেব বডা 

অরগ্যানেতে মন তুন্লনা মন তূলালে। শিঙে। 

আম কদলী ফেলে ধুলোয় ডালায় ভবেন ঝিডে। 

দাণ্ড রচনায় যমকেব জমক খুব বেশি- যেমন _ 

ললিতে তোর শ্ববালনা পুরাইবেন শবাসনা। 

নৃত্য কবেন নিত্যগোপাল গোষ্ঠে লয়ে নিত্য গো-পাল। 

যমকের বাড়াবাড়ি ও আছে-_ 

নিরখি ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অঙ্গহীন দেয় ভজ, 
অঙ্গ দেখে রয় কেমনে অঙ্গনে অঙ্গন । 

উত্কষ্ট মিল এ অনপ্রানের চাতুধা-প্রায় সমস্ত রচনাতেই অস্থস্থাত 

ফেমন হরি বলেছেন নিজমুখে ততাজন আমার দ্ধি্মমুখে 

গেকুলে গোপ পরিনাবে হয়ি যান কাল হরিবারে। 

আনি তাঁর তু কাড়ি ক কোথা যাও হুম্ব রাড়ী। 
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দার রচনায় শ্লেষ ও বক্রোস্তিও গ্রচুর--'ধনি, মি (কবল 
নিদানে'--গানটি শ্লেষের চমংকার নিদর্শন । 

কুটিলার নিম্বলিখিত উক্তি দ্বার্থক ব্যঙ্গোক্কি। 
সে পথে-বা চল্লি কই এহিকের সুখ কষ্টিকই 

নন্দসথতের ক'রে আবাধনা 

ঘুচালি এহিক পরমার্থ দিন কতক হুখ হ'তে পার্ত 
পাত্র বুঝে করুলে বিবেচনা । 

যে নকল ছন্দ আজকাল চলে তাহার অনেকগুলিরই নিদর্শন পাওয়া! বার দাশুর 

রচনার ৷ দাশুর পয়ারের নমুনা এই-_ 

এমন দরিদ্রনারী ছিল স্থুধাভরে। নিুড়ে খেয়েছে সুধা হামহধাকরে | 

চলে যেতে পায়ে লাগে পড়িতেছ ভূমে । কেন উঠে কালাটাদ এলে কাচা ঘুমে। 

ুক্তাক্ষরবঙ্জিত লঘু ত্রিপদীই দাশুর রচনায় পাও! যায় বহু স্বলে। 
বদি-_না কর শ্রবণ ন। যাও সে বন না দেখ।ও বণমলী। 

তবে-_কি কাজ ভবনে কি কাজ জীবনে জীবনে জীবন ঢালি। 

হরি__জীবন ছলন! চল ন। চল ন1 তবে গে! জীবন থাকে । 

সথি--চল লো সে বন সে পদসেবন করিগে মনের সুখে । 

দাশুর ছড়ার ছন্দে দৃষ্টান্তগুলি লেকের মুখস্থ হইয়৷ ঘাইভ। যেমন-- 

বাঘকে ডরায় ছাগল, জলকে ডরাঁয় পাগল, 

মহাজনকে থাতক বৈশাখী রোদ চাতরু। 

ধামালী ব1 ছড়ার ছনের পয়ার দাণুর হাতে কী রূপ ধরিত তাঁহার নিদর্শন-. 

কিষে--রূপের ছিরি আহ মরি ভ্রমর বরং ভালো ॥ 

নব--কাদদ্িনী বরণ দ্িনি এমনি আধার কালে! ॥ 

তখন--যিষ বোলে কৃ বালে কংসেরে ন1 ডঙ্গি। 

আমার--কি দোব গেয়ে রুষ্ট! হয়ে ভৎস লে! হুন্দরি। 

ধামালী বা ছড়ার ছন্দের € ১ম পাঁদকে একমাত। কম ) দে শবকরাগ রবীপ্রসাথের 
বু কবিতায় দেখা যায়--দাশুর়ায়ের রচনায় ভাহারই প্রাধান্ত বেশি। 
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যাদের সব টেড়িকাট। ইষ্টকিনে ছু'গণ আটা 

রঙটা কটা মেজাজ চট! তাদের কর উপাসন|। 

বদি পাও বঙ্গদেশী লাভালাভ হবে বেশি 

করলে দর কষাকধি মিলবে তবেই রূপা! সৌনা ॥ 

গরাংশমাত্রা ও অক্ষরমাত্রার মিলিত দীর্ঘ ত্রিপদীর রূপে--সকল চরণে মাআসংঘা। 

লমান নাই। 'আবৃত্তিক।লে ফাক থাকিঢুল হুরে তরিয়। লওয়। হইত-_মাআধিক্য থাকিলে 

জলদ উচ্চারণে হুর ঠিক রাখা হইত | ইহাই হইল পাঁচালীর আসল ছন্দ। 

হরি ডাকিছেন কুবুজায় কুবুজ্াকে তা কু কুঝায় 

বাঙ্গ কথ। গুনে অঙ্গ হুলে। 

মনের ছুঃখে একাকী যায় বসনে মুখ ঢাকি 

একবার দেখে ন! সে মুখ তুলে | 

ঘলিছে কত ছুঃখ পেয়ে ওরে ছেড়ার৷ অল্লেয়ে 

' তোদের জ্বালায় কি করি তাই বল। 
জলে যাব কি খাব বিষ তাই করিব যা! বলিস্ 

এ পথে জার হয় না চলাচল। 

দ্বাশুর-_-এ দেখ--আলসছে আয়ান বংশীবয়।ন বনমাঝে, 

বিপদে--যাঁয় থে জীবন মধুনুদন তোমায় ভ'জে--এই ছদ আর 

রবীন্রনাখের--আর-স্-নাইরে বেল! নাম্ল ছায়। ধরণীতে। 

এখন--চল্রে ঘাটে কলনখানি ভ'রে নিতে ।--গানের ছনগ এক । 

স্বয়ের হুষ্বদীর্ঘ উচ্চারণের মর্যযাদী রক্ষা করিয়। প্রাকৃত ছন্দের অনুসরণে দাশ, 

গোবিধা দাস জগদ।নন্দের মত গ্তবকবদ্ধ ব্রিপদীও চস করিয়াছেন-_. 

লক্বিত গলে যুওমাল দবত্ভিত ধনী মুখ করাল 
সতত্ভিত পদে মহাকাল কম্পিত। ভয়ে গেদিনী | 

দিবসনী চত্ত ভাল 'আলুলিয়ে গড়ে কেশজাল 

শোভিত অসি ধরে কপাল প্রথর! খিখরিনন্দিনী ॥ 



বাউল-সঙ্গীত 

ব'উলদের দিজ্ঞাসা করিয়াও ঠিক কি তাহাদের সাধনবস্তত তাহার 
সম্বন্ধে সম্যক উতর পাওয়! যায় না। হয় তাহাদের ভাষা নাই অপরকে 
বুঝাইবার, নয়ত তাহারা সাধনভজনেয় গু কথা অপরকে বলিতে চান ন!। 

বাউলর! আমাদের সমাজ, সংসার, শাস্ত্র, এতিস্থ বেশভূষা সবই ত্যাগ 

করিয়াছেন ; সেই সঙ্গে আমাদের চিরপ্রচলিত ভাষাও ত্যাগ করিয়াছেন। 

তাহাদের ভাষাই আলাদ1। শবগুলি খাটি বাংলাই বটে, কিন্তু 
লে শব্বগুলির বিন্যাস যতট! ভাবগ্রকাশ করে, তাহার চেয়ে ভাব গোপন 

করে অনেক বেশি । ভাষার এরূপ বিন্যাস, হেেয়ালি, রূপক ইত্যাদির 

আবরণ, ব্যঞ্জনাগর্ত পদপ্রয়োগ ইত্যাদি হইতে ঠারে ঠোরে কতকট! 

বুঝিয়া লইতে হয়। বূপক ও বাঞ্জনা, রসের ইঙ্গিত, বক্তবোর আধনমতা, 
আধময়ত। ইত্যাদি সাহিতোর গণ্তীর মধ্যে পড়ে বলিয়া! বাউলের গান 

এক শ্রেণীর সাহিত্য । 

বাউলর! রাগাবেশের সাধন! করেন, এবং রাগাঝ্িক সঙ্গীতই 

তাহাদের সাধনভজনের অন্গ--সেজন্ত বাউলের গান মিঠিক 

সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। নাহিত্যের ক্ষেত্র অপেক্ষা 

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাউলের দান অনেক বেশি। ভারতীয় সঙ্গীতে 

বাউলের স্থর বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট ঘান। ভাব অপেক্ষা হরর 

যিটিসিক্গ মই বেশি। 
বাউলিয়া সাধনার মৃলক্থত্র হয়ত আদিকাল হইতেই বর্তমা 

আছে। কাদণ, ইহা মাছযের পক্ষে গহলধর্দসাধনা। : আদার, 
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ক্িতিমোহন শাস্ত্রীত বেদ হইতেই এই অবৈদিক ধর্মসাধনার স্থজ 

খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বাংলায় যে বাউলসাধনার ধারা পরিণতি 

লাভ করিয়াছে--তাহাতে বহু ধর্শমতের গেরিক রূপ বাউলের 

পলিমাটির অন্গীভূত হইয়াছে। 

জলের উপরে যাহা কিছু আগিয়া মিশে তাহার সারাংশ তলায় 

গিয়া জমা তয়। আমাদের দেশে যে সব ধশ্মমতের উদ্ভব হইয়াছে, 
সেগুলির লই সমাজের নিষ্নস্তরে গিয়া পৌছিয়াছে। সেই সমন্তই 
সমাজ-তড়াঁগের নিয়তলের পক্ষকে গিয়া মিশিয়াছে--সেই পঙ্ক হইতে 

বাউলিয়। ভাবের শতদল যেন জলের উপরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 
শতদলকে একাধিক তত্বের প্রতীক মনে কর! যাইতে পারে। 

বাউলধন্মফত (বদিক বর্ণাশ্রমী ধশ্শমতের বিরোধী । এদেশে 

বেদবিরোধী থে কতকগুলি ধর্মমতের আবির্ভাব হইয়াছে, সবগুলির 
€কান-না-কোন অঙ্গ বাউল সাধনার মধ্যে পাওয়া যায়। 

অবৈদিক ধশ্মগুলির একটি সাধারণ অঙ্গ সর্ধ্বসংস্কারমুক্তি । 

সমাজ, সংসার, শাস্ত্র, লৌকিকতা ইত্যাদির সমস্ত শাসনবদ্ধন হইতে 

মুক্তিই ধর্দসাধনার প্রাথমিক স্তর। বাউলরা কোন শাসনবদ্ধনই 
মানে না। সংস্কারের বদ্ধনের ফলেই মানুষের যত মায়া, মোহ, 
গ্েষ, হিংসা, লোভ, রোঘ. অহঙ্কার ও ভোগবাননা। সংস্কারের বন্ধন 

হইতে মুক্তিই আসল সন্গযাস, ইহাই চিত্বগুদ্ধির প্রধান উপায় এবং 
উরষ মুক্তিলাধনার পূর্ব কাণ্ড। 

বাউলদের দেহ লইয়াই সাধনা, সেজন্ত দেহকে যতদিন সম্ভব 

" বাচাইয়] রাখায় প্রয়োজন তাহার] স্বীকার করে। এজন্ত তাহারা 

ঃথাক্কালয় হইতে বেশি দুরে যায় না। বনে পাহাড়েত মাধুকরী 
মিষিতে না। তাহা ছাড়া, দীর্ঘায়ু লাছের জন্ত কায়সাধনও করিছে 
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হইবে। এই কায়সাধন একপ্রকারের যোগলাধন। এমন কি 

এই যোগসাধনের জন্যই ইহাদের নাম “বাধুল+, একথাও কেহ কেই 

বলেন। “বায়ু” অর্থে নাসার শ্বাসপ্রশ্বান। এই শ্বাসপ্রশ্থাসের ধারাকে 

নিয়মিত করে বলিয়াই এইরূপ ষোগসাধনার “বাযুল” বা বাউল 

ন[ম হইয়াছে। 

বাউলর] প্রেমপথের সাধক । প্রেম সাধনার জন্ত-ত যোগের প্রয়োজন 

নাই, দীর্ঘাসুলাভের জন্যই এই যোগপাধন। দীর্ঘায়ু লাভের প্রচলিত 

উপায়গুলি সর্বত্যাগী বাউলদের হয় অবিদিত, নয় অসম্যক্ বলিমা 

বিবেচিত, সেইজন্য যোগসাধনের দ্বারাই যতদুর সম্ভব জরা, পীড়া 
ইত্যাদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা কব! হয়। 

বাউলদের মাধন1 প্রেমের সাধনা । এই প্রেম কাহার প্রতি? 

ভগবানের প্রতি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে ভগবান কোথায়? দে 

ভগবান বিশ্বে ব্যাপ্ত নয়, বিশ্বের বাহিরে নয়, তীর্থে নয়, মন্দিরে নর, দে 

ভগণান মানুষের মধ্যে। সহজিয়াদের মত বাউলরাও বলে-__- 

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহাব উপরে নাই। 

এ মানুষ বলিতে বুঝায়_-মনের মানুষ । বাউলরা বলেন,_ 

এই মনের মানুষ বিরাজমান এই মানবদেহেই, মাস্থষে তিনিই উপাসা, 

মানবদেহই পরম সত্য। কারণ, এই মানবদেহেই রক্তমাংসের 

অতীত চিদানন্দময় নিত্য সত্য অধিষ্ঠান করিতেছেন। 

“কারে বল্ব কে করবে বা প্রত্যয় ! 

আছে-- এই মানুষে নিত্য সত্য চিদানন্দময় |” 

“যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস এই দেহে সে রয়।” 

ইঞষ্টধনকে বিশ্বেশ্বর বানাইয়া, তাহাকে দেবতার রূপ দিয়! 

তাহার সঙ্গেও প্রেম হয়না। মাটি, পাথর বা কাঠের তৈষী 
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দেবমৃত্তির সঙ্গেও প্রেম হয়না । মানুষের সঙ্গেই প্রেম সম্ভব। 
যে মানুষ দেহের বাহিরে-্তাহার চেয়ে যে মানুষ দেহের 

মধো সেইত অন্তরঙ্গ বেশি । সেইত আমার মধ্যে ভগবান-_ 

অন্যের মধোও সে-ই আমার ইষ্টধন, সবচেয়ে অস্তবঙ্গ, সেই ত আসল 

মনের মানুয । তাহাব সঙ্গেই প্রেমই ধন্ম সাধনা 

নিজের দেহটার প্রতি এ প্রেম নয়। এই দৈহিক জীবনটাই মঙ্দির | 

দেহ যদি মন্দির হয়, মন তবে বেদী, মন্দিরকে শুটিনুন্দর 

রাখিতে হয়, সে জন্ত প্রয়োজন দেহমনকে পবিস্র ও নিষ্পাপ রাখা। 

মন্দিরের মেবামতের প্রয়োজন, সে জন্য চাই কায়সাধন। 

এই কায়সাধন ব্যাপারেই বাউলসাধনার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ 

করিয়া নাথযোগীদের সাধনার সংযোগ । বাউলের প্রেম নিফাম, 

কামনাবিরহিত অর্থেও বটে, এন্য়িক-ম্পশশূন্য অর্থে বটে। বাউলের 
প্রেমের পান্র- দেহের মধ্যে অবস্থিত অন্তর্ামী মনের মানষ। তাহার 

সঙ্গে প্রণয়ে কামভাব থাকিতে পায়েনা । ইহাত কিশোরীভজন নয়_বা 

কামিনীর মধ্যে মনের মানুষের সন্ধান নয়, যে কামভাব আসিবার 

সম্ভাবনা থাকিবে! বাউলের আকাজ্কার বস্তও কিছু নাই। যে 

সাধ করিয়া সব আকাজঙ্ষার ধন ত্যাগ করিয়াছে তাহার আর কি 

আকাঙ্ষ1! থাকিবে? বাউল মনের মানষের সঙ্গে অহৈতুক প্রেমের 

মধ্যে জীবনের চরম চরিতার্থতা লাড করিতে চায়। 

ইহাদের ধন্ম সকল জীবের চিরছুঃখবরণ। বাউলের কাছে 

সকল জীবের মধ্যেই ঘনের মানুষ বর্তমান । 

“জীবে জীবে চাইয়]! দেখি সবই ষে তার অবতার | 

বে ত জীবসেবাই বাউলের ধশ্নশ হইবার কথ!। বাউলের ধশ্ম 

জীবের হুঃখ হরণ বটে? কিন্তু পথ অন্যব্ূপ-্-বুদ্ধদের কিংবাবিবেকানন্দের 
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প্রদশিত পথ নয়। বাউল বলিবে-__“সর্ধজীবের মধ্যেই ধিল্গি বর্তমান,-_ 
যিনি আমার মধ্যে মনের মান্তষেব রূপে অধিষ্ঠিত, তাহারই সেবা করি 
প্রেম দিয়া। আমার এই সেবাসাধনাতেই অচ্যুত পরমাত্মা তৃপ্ত হইয়া 
জীবের ছুংখ দূর কবিবেন। আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য কতটুকু 

দুঃখ হরণ করিতে পারি! সর্বজীবের দুঃখ বরণ করিয়! তীহায় প্রেমেই 

সমূলে ছুঃথ হরণ করিতে পারি ।” এ যেন শ্রমদ্ভাগবতের সেই কথা । 
যথা তরোমুল-নিষেচনেন-_ তৃপাস্তি ততস্বন্ব-ভূজোপশাখাঃ | 

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দড্রিয়াণাং তথৈব সর্ব হণমচ্যতেজা] | 

তরুর স্বন্ধ, ভূজ, শাখা, উপশাখাকে স্থস্থ সবল করিতে হইলে 

এঁ গুলিতে জল ঢালিতে হয় না, জল ঢালিতে হয মূলে- উঞ্জিয়াদির 

শক্তি বাড়াইন্ে হইলে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পুষ্টি সাধন চলে না-_- 

প্রাণশক্তিকেই বর্ধন করিতে হয়| বাউলের ধশ্মসাধন জীবতরুর মূলে 

রসসেচন-_বাউলের সাধনায় সর্ধব জীবেরই কল্যাণ হয়। 

বাউলেব ধশ্ম সহজ ধশ্ম। যে চিন্ময় মানুষটি আত্মারপে দেহের 

মধ্যে বিরাজমান, তিনি জন্ম হইতেই নিত্য সঙ্গী হইয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 

করিতেছেন, তিনিই বাউলের পরিচালক, নিয়ন্ত। ও আসল গুরু। 

অতএব বাউল বলিবে মাতৃগর্ভ হইতেই আমি দীক্ষালাভ করিয়াছি। 

আমার যেদিন জনম সে দিন আমি দীক্ষা পেয়েছি। 

এক অক্ষরের মন্ত্র মাষেব ভিক্ষা পেয়েছি। 

মাতৃক্ষীরের সঙ্গেই বাউলের সাধকজীবনেব স্থত্রপাত হইযাছে। 

ইহাই হুইল বীজমন্ত্র। সকল বীজের পক্ষেই অঙ্কুরিত হইয়া ফল- 

প্রসব করিয়া উদ্ভিদ্ব্খীবনের চরিতার্থতা লাভ করিতে হইলে 

বামু, জল, রৌদ্র, শিশির, ম্তত্তিকার রন-অনেক কিছুর প্রয়োজন 

হয়। এইগুলি বীঙ্জের পরিপোধক। সাঁধনবীজের পবিপোধকও অনেক । 
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পরিপোষকরাও একশ্রেণীর গুরু । এই হিসাবে বাউল বলেন-_সাধনার 

ক্ষেত্রে গুরু অসংখ্য । 

গুরু ব'লে কারে প্রণাম করবি ওবে মন। 

তোর--অতিথ গুরু পথিক গুরু ও তোর গুরু অগণন ॥ 

গুরু যে তোর বরণ ডালা, গুরু যে তোর মবণ জালা 

গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা--যে ঝবায় ছুনয়ন ॥। 

বাউল বলে_ দীক্ষা সহজ অর্থাৎ জন্ম হইতেই পাওয়া, কিন্তু এই 

ইহজীবন দীক্ষার সাধনাভমি_-এই বিশ্বসংসার শিক্ষার ক্ষেত্র । 
দীক্ষাগুর একজনই বটে, কিন্কু শিক্ষাগুরুব কি অন্ত আছে? 

প্রেমধশ্ম নৃতন বস্তু নয়। প্রেমাম্পদের ধারণা সম্বন্ধে 

বাউলদের রচিত গীতগুলির ভাষাভঙ্গী ও স্ুবে। বৈশিষ্ট্য আছে 

বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে এ ন্ুবের মিল নাই--ভাষারও মিল নাই। * 

২ বৌদ্ধ চর্ধ্যাপদের ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে ইহার কিছু কিছু 

মিল আছে। বাঁউিলদের দেহতত্ব ষোগসাধনতত্বের গানগুলির 

রচনাভঙ্গীর সঙ্গে শাক্তপ্দাবলীর এক ০শ্রণীর পদের কিছু সাদৃশ্য আছে। 

কায়সাধনতত্ব, দেহতত্ব, যোগতত্ব ইত্যাদি সন্বদ্ধে রচিত গাতিগুলিতে 

তত্বকথা ও ব্রপকের বাহুল্য, ভাষাও সাংকেতিক; সেজন্য সাহিত্যাংশে 

সেগুলি উৎকৃষ্ট নয়। যে গানগুলিতে মনের মানুষের প্রতি গভীর 

অন্থরাগ ও আত্তি প্রকট হইয়াছে--সেইগুলি সাহিত্যাংশে উতকৃষ্ট। 

আত্মদেহস্থ চৈতন্তস্বরূপ পরমাত্মার উপলদ্ধি ও তাহার সহিত মিলনানন্দে 

আত্মবিস্মরণ_-ইহাই বাউলমতের দার্শনিকতা। | 
পপি শিপ দপিপিসপাশলাগ 

কষ প্রীচৈতন্য হইতে শিষ্য পরষ্পরাক্রমে প্রীচৈতন্য- শ্বরূপ দামোদর-_রূপগোম্বাী-_ 

রঘুনাথ দাস-_কৃষ্দাস কবিরাজ-_ুকুন্দদাদ-_তারপর মুকুন্দদাদের এক শিথ্য হইতে 
বাউজমতেয় ধায়াবাহিকতা। ও ক্রমোন্মেষ দেখ।নে। যাইতে পারে। এ. 1 
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এইবার ২1১টি বাউলের গান উদ্ধৃত করিয়! হা্টিণনাধঠ, 
আভাস দিষঈ_ 

মঠমন্দির, ভীর্থপরিধদ্. গুরু, মুরশিদ, কোরাণ। পূরাণ, 

লোকাচার, শান্্রশাসন ইত্যাদি সংস্কারের শাসন লইয়া লযরজ প: 

বাধার স্থষ্টি করে, এই কথা বাউল কবি নিয়লিখিত্ গানে বলিয়াছেন । *" 
তোমার--পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মনজেদে । 

ও তোর-_ডাক শুনে সাই চলতে ন1 পাই, 

আমার--রুইথা। দাড়ায় গুরুতে মুরশেদে ॥ 

ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই তাতেই যদ্দি জগৎ পুড়াই, 
তবে--অভেদ দাধন মরল যে ডেদে॥ 

ওর়ে-_প্রেমছুয়ারে নানান তাল৷ পূরণ কোরাণ তদৃবী মালা, 

ছায় গুরু এই বিধম ভ্বালা ক।ইন্দা মদদ মরে থেদে ॥ 

শ্াঘের বাশীর মত সাইএর (স্বামীর) বাশী আহ্বান করিতেছে-স 

যেখানেই যতদূর আমবা যাই না কেন, সে বাঁশী শুনিতে 
পাই-কাবণ, বাশী যে আমার ভিতরেই বাজিতেছে। আমরা 

কেবল বাহিরে বাজিতেছে মনে করিয়! কস্তরী ম্বগের মত 

বাহিরে গন্ধের উৎস খুঁজিয়া মরি। “বাহিরের ধূলামাটি ছাড়িয়া 

প্রাণবসনায় অন্তরের স্ধা উৎসের রস চাখিয়া দেখ। অন্তরে 

সশইএর বাশী বাজিতেছে, তাহাই বিশ্বজগতে ধ্বনিত হইতেছে? 

ইহা উপলব্ধি করিলে আর ঘুরিয়া মরিতে হইবে না। বিশ্বও ত 

সাই ছাড়া নয়। এ বাশির ধ্বনিতে বাহির রূপের ফুল, 

অস্তরে রসের ফুল ফুটিতেছে। এক স্মৃতায় ছুই প্রেণীর ফুল গাঁখিঘা 

মাল্য রচনা করিতে না পারিলে সণইএর গলাক্ক কি দুলাইযে ? 
চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি, 

গ্রাপরপনায় চাইখ্যা দেখরে বসে সাই খাটি । 










